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10.4 Rodzaje połączeń z Internetem wykorzystywane w przedsiębiorstwach ............ Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 
10.5 Przedsiębiorstwa będące odbiorcami usług Internetowych ................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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10.6 Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją publiczną ................. Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 
10.7 Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową spełniającą określone funkcje ........ Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 
10.8 Przedsiębiorstwa korzystające z automatycznej wymiany danych z zewnętrznymi systemami ICT .. Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 
10.9 Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji dotyczących zarządzania łańcuchem 

dostaw ...................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
10.10 Przedsiębiorstwa wykorzystujące wewnętrzną automatyczną wymianę danych .................... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 
10.11 Przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż przez sieci komputerowe .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
10.12 Przedsiębiorstwa wykorzystujące protokół bezpieczeństwa do przyjmowania zamówień przez 

Internet ..................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
10.13 Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów przez sieci komputerowe ..... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
10.14 Przedsiębiorstwa prowadzące politykę bezpieczeństwa ICT, występujące zagrożenia i stosowane 

zabezpieczenia .......................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
10.15 Przedsiębiorstwa korzystające z bezpłatnych systemów operacyjnych oraz podpisów elektronicznych

 .................................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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I. Wstęp – Zdzisław Szalbierz, Michał Woźniak 

A. Uwagi wstępne 

  

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego pojawiło się po raz pierwszy w latach 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Japonii w artykule na temat ewolucyjnej teorii 

społeczeństwa opartego na informacji opublikowanym  przez Tadao Umesao (termin „johoka 

shakai” oznaczający społeczeństwo komunikujące się poprzez komputer. Obecnie jako 

społeczeństwo informacyjne (SI) uznaje się formę organizacji społecznej, dla której 

kluczowym dobrem jest informacja oraz sposób jej przekazywania, a jego rozwój 

warunkowany jest postępem technologicznym w zakresie technik teleinformatycznych oraz 

ich upowszechnieniem w społeczeństwie. Wspomniane techniki umożliwiają tworzenie SI z 

pominięciem granic międzynarodowych, różnic kulturowych. Wpływa to na globalizację 

zjawisk społecznych, kulturalnych , gospodarczych i politycznych o czym mogliśmy się 

przekonać m.in. w trakcie przemian w Afryce północnej zwanej „jaśminową rewolucją”, której 

symbolem stał się portal społecznościowy Facebook będący platformą komunikacji 

demonstrantów.  

Rosnące potrzeby obywateli w tym zakresie wymusiły na Unii Europejskiej (UE) 

potrzebę zdefiniowania na nowo usług publicznych drogą elektroniczną.  Już w 1993 w 

raporcie M. Bangemanna „Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla 

Komisji Europejskiej” przestrzegano przed bagatelizowaniem rewolucji teleinformatycznej. 

Odpowiedzią na niego było szereg inicjatyw UE zmierzających do budowy SI. W 2005r. 

Inicjatywa „i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 

z 2005r. zakładała ukończenie jednolitej przestrzeni informacyjnej w dziedzinie 

społeczeństwa informacyjnego. Z kolei Europejska Agenda Cyfrowa wskazuje konkretne 

zadania dla państw członkowskich, w tym formułuje 7 obszarów strategicznych (jednolity 

rynek cyfrowy, interoperacyjność, zaufanie i bezpieczeństwo, szybki dostęp do Internetu, 

badania i innowacje, umiejętność wykorzystania technologii cyfrowych i włączenie społeczne 

oraz korzyści z technologii informacyjnych dla obywateli UE. W czerwcu 2011r. 

opublikowano dokument „Manifesto on Societal change and development in a Digital Age”, 

który ma na celu przeformułowanie i rozpowszechnienie tzw. „know-how” wśród krajów 

członkowskich w celu wspomożenia ich regionalnych inicjatyw w zakresie społeczeństwa 
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informacyjnego oraz odpowiedzenia sobie na pytanie czym jest “Digital Agenda” i w jakim 

stopniu spełnia potrzeby poszczególnych regionów. 

W Polsce do najważniejszych aktów prawnych związanych z rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego na poziomie centralnym należy uznać: 

- Uchwała Rady Ministrów 274/2008 z dnia 23 grudnia 2008r. przyjęła dokument 

„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013”. 

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

- Strategia Sprawne Państwo 2011-2020 

Warto tu także odnotować ciekawą inicjatywę „Mapa drogowa otwartego rządu 

w Polsce” opracowanego przez Centrum Cyfrowe Projekt :Polska. Dokument został 

zaprezentowany 9 czerwca 2011r. w Belwederze w ramach konferencji „Rzeczpospolita 2.0. 

Czy Państwo może być przejrzyste, angażujące i otwarte na społeczeństwo sieciowe?” przy 

udziale Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Szefa Zespołu Doradców 

Strategicznych Ministra Michała Boniego. Głowna idea oraz temat konferencji nawiązuje do 

paradygmatu Web 2.0, w którym centralną rolę pełni użytkownik, który ma możliwość silnej 

interakcji z serwisem WWW oraz jest także twórcą jego treści. Wg założeń mapy drogowej 

administracja publiczna powinna być otwarta i dostępna do wglądu dla obywateli dzięki 

otwartości zasobów oraz procedur działania. Dotyczy to przede wszystkim swobodnego 

dostępu do dokumentów i danych wytwarzanych przez instytucje publiczne. 

Na DŚl 

- Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, 

- Dolnośląska Strategia Innowacji, 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 

- Strategie rozwoju miast na prawach powiatu w województwie dolnośląskim: 

 Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, 

 Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004 – 2014, 

 Strategia Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015, 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 roku, 

- Strategie rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego oraz plany inwestycyjne. 
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We wspomnianej „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013”. 

Określa się trzy kierunki strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego: 

1. Człowiek 

Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki 

wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

2. Państwo  

Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych 

administracji i sposobu świadczenia usług 

3. Gospodarka 

Wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej 

gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji i współpracy między firmami 

dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

 

W ramach projektu „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym 

Śląsku do Roku 2020” realizacja wspomnianych kierunków strategicznych zostanie poddana 

analizie w ramach następujących obszarów badawczych: 

- e-Edukacja, 

- e-Administracja, 

- e-Zdrowie, 

- e-Commerce, 

- Technologie i systemy IT. 

Wzbogacone o analizy  zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego Dolnego 

Śląska. 

B. Podstawy metodyczne 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest regionalną strategią 

sektorową. Opracowanie wymaga zatem skoncentrowania się z jednej strony na 

rozwoju sektora informacyjnego i informatycznego o określonej strukturze, z drugiej 

zaś - na uwzględnieniu specyfiki regionu, który stał się podmiotem analiz, badań i 

studiów.  
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Celem nadrzędnym projektu, w ramach którego opracowywana jest strategia 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  Dolnego Śląska jest wykreowanie wizji 

rozwoju tego społeczeństwa w perspektywie  2020 roku. 

Podstawą metodyczną przeprowadzenia diagnozy sytuacji w obszarze 

społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku jest  przeprowadzenie badań i 

studiów, które zostały nazwane diagnozami, w przedstawionych niżej obszarach, a 

mianowicie: gospodarczym , społecznym, edukacji, zdrowiu (e-zdrowie), 

wykorzystaniu narzędzi informatycznych przez podmioty gospodarcze (e-commerce), 

administrację (e-administracja). Dodatkowo sięgnięto po opinie wybitnych  

specjalistów z określonych dziedzin, którzy przygotowali ekspertyzy. Łącznie 

przygotowano 10 ekspertyz.   

Podstawową metoda podsumowania diagnozy sytuacji jest analiza strategiczną zwana 

metodą SWOT 

      Metoda SWOT — to procedura zmierzająca do uwidocznienia, uzgodnienia i 

nadania użytecznej struktury wiedzy posiadanej przez głównych aktorów działających 

w obszarze objętym strategią rozwojową. Pozwala na ujęcie perspektyw rozwojowych 

w kategoriach słabych i mocnych stron systemu oraz zewnętrznych szans i zagrożeń. 

Analiza SWOT to najbardziej powszechna metoda analizy strategicznej przyjęta w 

Polsce  jako podstawa dla określenia strategii. Jak każda metoda ma zalety i wady.  

Zalety SWOT:  

 wielostronność punktów widzenia i możliwość dotarcia do skumulowanego 

doświadczenia  uczestników  

 łatwo uchwytna lokalna specyfika; 

 kompetentna projekcja trendów długookresowych  

 dobra podstawa do konkretyzacji celów działań strategicznych;  
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Wady SWOT:  

 tendencja do nierealistycznych i niespójnych projekcji wynikająca z dążenia do 

sumarycznego konsensusu;  

 trudno uchwytne zewnętrzne uwarunkowania; 

 ignorowanie ograniczoności zasobów (na to pieniądze muszą się znaleźć!);  

 trudności z uwzględnieniem nowych trendów pozasystemowych, które mogą 

zmieniać warunki działania w obszarze strategii.  

Analizę SWOT przeprowadzano dla każdego analizowanego obszaru, w ten 

sposób każda obszarowa diagnoza sytuacji została zakończona „obszarową” analizą 

SWOT . 

Na podstawie analiz obszarowych opracowano zbiorczą  analizę SWOT w 

zakresie społeczeństwa informacyjnego dla Dolnego Śląska oraz analizy SWOT w 

zakresie spełniania najważniejszych funkcji prze systemy informacyjne. Wyróżniono 7 

takich funkcji, a zatem opracowano także 7 funkcjonalnych analiz SWOT. Jako ważne 

funkcje uznano: jednolity rynek cyfrowy, interoperacyjność, zaufanie i 

bezpieczeństwo, szybki dostęp do Internetu, badania i innowacje, umiejętności 

wykorzystania technologii cyfrowych i włączenie społeczne oraz korzyśąći9 z technik 

informacyjnych dla obywateli UE i Dolnego Śląska 
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II. Analiza obszarowa 

A. Rozwój gospodarczy - Zdzisław Szalbierz, Magdalena Węglarz 

1. Wprowadzenie 

Niniejsza analiza dotyczy rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska ze szczególnym 

uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych. Analizę wykonano na podstawie analizy 

dostępnych danych wtórnych oraz na podstawie analizy opracowań i raportów tematycznych. 

W pracy wyszczególniono następujące obszary tematyczne, które są zgodne z obszarami 

opisanymi we wcześniejszym etapie prac: rachunki regionalne, finanse publiczne, podmioty 

gospodarki narodowej, inwestycje, atrakcyjność inwestycyjna, nauka i technika oraz 

społeczeństwo informacyjne, produkcja przemysłu i budownictwa, handel i ceny.  

2. Metodyka 

Do stworzenia poniższego opracowania zostały wykorzystane dane wtórne, do 

których należą przede wszystkim dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, 

opracowania Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i dane pochodzące z EUROSTAT. 

Ponadto analizie poddano również dokumenty strategiczne z punktu widzenia regionu (m. in. 

„Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku”, „Dolnośląska Strategia 

Innowacji”, „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020” - wersja pierwsza / ekspercka RSI-W1), a także opracowania i ekspertyzy wykonane 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu 

„Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii województwa dolnośląskiego”, dane i 

opracowania dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych. 

Wyodrębnione obszary badawcze zawierają analizę zagadnień składających się na 

daną problematykę, która zawiera – jeśli tego typu dane były dostępne – porównanie 

zewnętrzne, wobec kraju oraz innych regionów oraz zróżnicowanie wewnętrzne, ze względu 

na poszczególne podregiony. Dane ilościowe były również analizowane pod względem 

diachronicznym, czyli uwzględniającym zmiany określonych zmiennych w czasie. Okresy 

uwzględnianie w analizie diachronicznej obejmują zazwyczaj ostatnie 5 lat (2005-2009), ale i 

te są różne, w zależności od badanej problematyki, ale również od dostępności 

odpowiednich danych.  
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3. Analizy obszarowe 

3.1. Rachunki regionalne 

Produkt Krajowy Brutto w roku 2008 wynosił 1 275 432 mln zł i był większy w 

stosunku do roku poprzedniego o 8,4%. Największy przyrost PKB odnotowano w 2007 roku i 

wynosił on 11%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca PKB w 2008 wyniósł 33 462 zł i 

charakteryzuje się tendencją wzrostową (por. rys.1). Województwo dolnośląskie w 2008 r. 

wytworzyło 103,5 mld zł produktu krajowego brutto, co stanowiło 8,1% PKB w Polsce. Udział 

województwa dolnośląskiego w PKB kraju utrzymuje się od 2004 roku na tym samym 

poziomie (waha się od 7,7 do 8,2%). W przeliczeniu na 1 mieszkańca PKB dolnośląskiego 

wyniósł 35 989 zł i był o 7,6% wyższy w stosunku do przeciętnego w kraju (rys.1) 1.  

Wydajność pracy, mierzona wartością dodaną brutto na 1 pracującego w 2008 

wynosiła 78 778 zł i charakteryzuje się tendencją wzrostową, wahająca się od 6,9% w 2007 

roku do 4,3% w 2008. Wartość dodana brutto województwa dolnośląskiego przypadającą na 

1 pracującego wyniosła 87 634 zł i była wyższa o 11,2% od średniej w kraju. Struktura 

udziałów poszczególnych sektorów w wytworzeniu wartości dodanej jest na tym samym 

poziomie, rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo stanowi ok. 5% wartości dodanej, 

przemysł i budownictwo to ok. 30%, a usługi to ok. 65% wartości dodanej.  

Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2008 

roku wynosiły 803 351 mln zł i charakteryzują się coraz większym przyrostem wartości. 

Województwo dolnośląskie zajmowało 4 lokatę pod względem wielkości dochodów do 

dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych (udział w kraju 7,8%). W skali roku 

odnotowano wzrost realny o 3,5% (w skali kraju – wzrost o 4,0%). W przeliczeniu na 1 

mieszkańca dochody te wyniosły 21 697 zł i były o 2,9% wyższe od średniej krajowej
2
.  

 

                                                
1
 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej z lat 2006-2010 oraz 

Rocznik województw 2006-2010 
2
 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Rok XV, 

Kwartalnik, Nr 4/2010, Warszawa, kwiecień 2011, s.73 
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Rys.1. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca, wartość dodana na 1 pracującego, nominalne 
dochody do dyspozycji gospodarstw domowych na 1 mieszkańca. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Pomiędzy podregionami województwa dolnośląskiego występuje duże zróżnicowanie 

w udziale wytworzonego PKB w 2008 roku – podregion miasto Wrocław wytwarza ponad 

dwukrotnie więcej niż sąsiadujący z nim podregion wrocławski (rys.2). 

 

 

Rys.2. Produkt Krajowy Brutto w 2008 w województwie dolnośląskim w podziale na podregiony. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

 

Również znacznie zróżnicowanie między podregionami jest widoczne w przypadku 

PKB na 1 mieszkańca, gdzie podregiony legnicko-głogowski oraz miasto Wrocław osiągnęły 

poziom ponad 50 000 zł, podczas gdy pozostałe podregiony nie przekroczyły progu 30 000 zł 

(rys.3).  

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO  w 2008 (ceny bieżące)
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Rys.3. Produkt Krajowy Brutto (na 1 mieszkańca) w województwie dolnośląskim w podziale na 
podregiony. Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

 

Podregiony województwa dolnośląskiego różnią się strukturą PKB, podregion 

legnicko-głogowski charakteryzuje się największą produkcją w sektorze przemysłu i 

budownictwa, natomiast podregion miasto Wrocław ma największy wkład w sektor usług, 

podczas gdy podregion wrocławski ma w niego najmniejszy wkład (rys.4).  

 

Rys.4. Udział podregionów województwa dolnośląskiego w wybranych sektorach PKB w 2008. Źródło: 
opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 
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3.2. Finanse publiczne 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i miast na prawach 

powiatu oraz województwa) Dolnego Śląska są w 2009 na poziomie niewiele wyższym od 

średniej krajowej. Dochody gmin plasują Dolny Śląska na V miejscu wśród województw po 

zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim, podobnie jak 

dochody miast na prawach powiatu – IV miejsce za: mazowieckim, małopolskim i 

wielkopolskim. Najniższą pozycje pod względem dochodów do budżetu ma województwo, 

gdzie osiągane dochody są na poziomie 523 zł na mieszkańca, co plasuje województwo na 

X miejscu. W 2009 roku we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego wydatki 

przewyższały osiągane dochody i były znacznie wyższe niż w 2008 roku (por. Tabela 1).  

 

Tabela 1. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na 1 
mieszkańca w zł. 

Polska/Województwo  2008 2009 

Dochody  
Polska 332 512 

dolnośląskie 375 523 

Udział Dolnego Śląska  113,0% 102,1% 

Wydatki  
Polska 341 536 

dolnośląskie 350 553 

Udział Dolnego Śląska  102,6% 103,2% 

Bilans  25 -30 

 

Polska/Gminy  2008 2009 

Dochody  
Polska 2453 2547 

dolnośląskie 2574 2632 

Udział Dolnego Śląska  104,9% 103,3% 

Wydatki  
Polska 2475 2748 

dolnośląskie 2651 2866 

Udział Dolnego Śląska  107,1% 104,3% 

Bilans  -77 -234 

 

Polska/Powiaty i miasta na 
prawach powiatu  2009 

Dochody powiatów  
Polska 789 

dolnośląskie 823 

Udział Dolnego Śląska  104,3% 

Wydatki 
Polska 831 

dolnośląskie 900 

Udział Dolnego Śląska  108,3% 
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Bilans  -77 

Dochody budżetów miast na 
prawach powiatu 

Polska 3968 

dolnośląskie 4093 

Udział Dolnego Śląska  103,2% 

Wydatki budżetów miast na 
prawach powiatu 

Polska 4431 

dolnośląskie 5234 

Udział Dolnego Śląska  118,1% 

Bilans  -1141 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dochody i wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatów w województwie 

dolnośląskim są bardzo zróżnicowane w zależności od podregionu. Największe dochody i 

jeszcze większe wydatki ma podregion miasta Wrocław, podczas gdy najmniejsze dochody i 

wydatki charakteryzują podregion wrocławski i wałbrzyski (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Dochody i wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu w 2008 roku.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochody  Udział w 

dochodach 

województwa 

Wydatki Udział w 

wydatkach 

województwa 
w tys. zł w tys. zł 

Województwo dolnośląskie 4 838 581,6   5 465 814,7   

Podregion jeleniogórski  671 908,9 13,9% 674 256,1 12,3% 

Podregion legnicko-

głogowski  629 717,6 13,0% 654 429,8 12,0% 

Podregion wałbrzyski  503 330,9 10,4% 520 466,8 9,5% 

Podregion wrocławski  411 848,7 8,5% 423 008,5 7,7% 

Podregion m. Wrocław  2 621 775,3 54,2% 3 193 653,5 58,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dochody i wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatów na 1 mieszkańca 

w 2008 r. również są bardzo zróżnicowane i wahają się od 742 zł/mieszkańca w podregionie 

wałbrzyskim do 4 143 zł/mieszkańca w podregionie miasto Wrocław. Również znacznie 

zróżnicowanie jest widoczne w przypadku udziału wydatków inwestycyjnych w całości 

wydatków podregionów. Najniższy udział wydatków inwestycyjnych jest w podregionie 

wałbrzyskim (9%) i legnicko-głogowskim (13,3%), a najwyższy jest w podregionie miasta 

Wrocław (31,8%).  
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3.3. Podmioty gospodarki narodowej 

W końcu grudnia 2010 r. w województwie dolnośląskim do rejestru REGON 

wpisanych było 331,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 8,5% podmiotów w kraju. W 

skali roku ich liczba zwiększyła się o ponad 14,4 tys. (4,6%). Natomiast w 2009 odnotowano 

niewielki przyrost liczby podmiotów gospodarki narodowej (91 podmiotów, co stanowi 

0,03%), a w roku 2008 przyrost ten wynosił 2,7% (8,4 tys. podmiotów). Niski przyrost ogólnej 

liczby podmiotów na Dolnym Śląsku był spowodowany znacznym spadkiem liczby 

podmiotów w podregionie wałbrzyskim, o 5,4 tys. podmiotów. Struktura udziałów 

poszczególnych podregionów w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej nie ulega 

znacznym zmianom. Największy udział w liczbie podmiotów w 2009 roku ma podregion 

miasto Wrocław (31%), na drugim miejscu jest podregion wałbrzyski (22%) a najmniejszy 

udział ma podregion legnicko-głogowski (13%) (rys.5).  

 

Rys.5. Udział podregionów województwa dolnośląskiego podmiotach gospodarki narodowej w 2009. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

  

W 2010 roku spółki handlowe stanowiły 25,7% osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym 6,5 tys. to spółki z udziałem 
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kapitału zagranicznego (o 2,8% więcej niż przed rokiem)3. W roku 2008 spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego było 6178.  

Największe znaczenie w szybkości rozwoju danego regionu upatruje się w 

działalności małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego znaczna część funduszy 

strukturalnych jest przeznaczana na wsparcie ich działalności. Na Dolnym Śląsku podobnie 

jak w pozostałych regionach kraju liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą znacznie przewyższa liczbę osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej (o około 1,9 mln podmiotów). Jednakże większą zależność 

między liczbą podmiotów a koniunkturą gospodarczą widać w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, co przedstawiono na rys.6.  

 

Rys.6. Podmioty gospodarki narodowej w latach 2005-2009.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

 

Do podmiotów gospodarki narodowej oprócz wspomnianych powyżej należą: spółki 

handlowe, spółki cywilne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, itp. Liczba tych podmiotów 

w każdym z podregionów jest różna, i tak najwięcej spółek handlowych jest zakładanych w 

podregionie miasto Wrocław, natomiast najmniej popularne są one w podregionie 

wałbrzyskim (rys.7) 

 

                                                
3
 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Rok XV, 

Kwartalnik, Nr 4/2010, Warszawa, kwiecień 2011, s.72 
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Rys.7. Podmioty gospodarki narodowej w 2008 w poszczególnych podregionach dolnośląskiego.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

 

3.4. Inwestycje 

W 2010 r. nakłady inwestycyjne województwa dolnośląskiego wyniosły 10 294,9 mln 

zł, co stanowiło 11,5% nakładów inwestycyjnych w kraju. Po spadku występującym w 2009 r. 

w skali roku odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 13,3% (średnio w kraju spadek o 

5,1%)4. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca na Dolnym Śląsku są o 17,5% wyższe niż 

średnia krajowa w 2009(Tabela 3).  

 

Tabela 3. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (ceny bieżące).  

Nakłady w mln zł 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 79214,4 94238,8 119154,7 134091,2 119100 

Dolnośląskie 7621 9818,2 11335,5 11659,2 10555,2 

Nakłady na mieszkańca w zł           

Polska 2076 2471 3126 3518 3122 

Dolnośląskie 2637 3404 3936 4053 3669 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
 

W zależności od rodzaju podregionu inaczej wyglądają nakłady inwestycyjne w 

przeciągu 5 lat od 2005 roku. W trzech podregionach: jeleniogórsko-wałbrzyskim, legnicko-

                                                
4
 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Rok XV, 

Kwartalnik, Nr 4/2010, Warszawa, kwiecień 2011, s.72 
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głogowskim i wrocławskim widoczny jest wpływ kryzysu gospodarczego na wielkość 

nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach (rys.8). Wyjątkiem jest podregion miasta 

Wrocław, gdzie kryzys gospodarczy nie wpłynął w znaczącym stopniu na wielkość nakładów 

inwestycyjnych, które są uzależnione od podjętych przez miasto Wrocław inwestycji 

długoterminowych (np. Euro 2012).  

 

Rys.8. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wg podregionów dolnośląskich w 2009.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

 

Struktura nakładów inwestycyjnych w podziale na podsektory w 2009 roku została 

przedstawiona na rys.9. Podregion wrocławski charakteryzuje się dużym udziałem przemysłu 

i budownictwa oraz handlu, napraw, transportu, itp., natomiast niewielkim udziałem 

działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz pozostałych usług. Podczas gdy te dwa 

sektory (finansowo-ubezpieczeniowy i usługowy) są znacznie bardzie rozwinięte w 

podregionie miasta Wrocław. Najniższe nakłady inwestycyjne w sektorze przemysłu i 

budownictwa są w podregionie miasta Wrocław, natomiast w sektorze handlu, napraw, 

transportu, gospodarki magazynowej, łączności są w podregionie wałbrzyskim i legnicko-

głogowskim.  
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Rys.9. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w podziale na sektory wg podregionów 
dolnośląskich w 2009. Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

 

W 2009 roku wartość brutto środków trwałych województwa dolnośląskiego wyniosła 

113 846,5 mln zł, co stanowiło 8,7% wartości brutto środków trwałych w kraju. Wartość brutto 

środków trwałych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest dla województwa dolnośląskiego o 

15,3% większa niż dla Polski (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach (bieżące ceny ewidencyjne).  

ogółem w mln zł 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 1014378,6 1055019,7 1143537,6 1232331,9 1310583,5 

Dolnośląskie 81183,6 85520,6 96415,1 107944,7 113846,5 

na mieszkańca w zł         

Polska 26584 27672 30002 32314 34338 

Dolnośląskie 28108 29671 33496 37519 39576 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
 

We wszystkich podregionach, oprócz jeleniogórsko-wałbrzyskiego, obserwowana jest 

łagodna tendencja wzrostowa, natomiast w podregionie jeleniogórsko-wałbrzyskim w 2008 

roku nastąpił znaczny przyrost wartości środków trwałych (rys.10).  

 

0

10

20
30

40

50

60

70
80

90

100

je
len

io
gó

rsk
i 

leg
nic

ko
-g

ło
go

wsk
i 

wałb
rzy

sk
i 

wro
cła

wsk
i 

m
. W

ro
cła

w

pozostałe usługi

działalność finansowa
i  ubezpieczeniowa

handel, naprawy,
transport, gospodarka
magazynowa, łączność

przemysł i
budownictwo



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

25 

 

 

Rys.10. Wartość brutto środków trwałych wg podregionów dolnośląskich.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS rocznik województw 

3.5. Atrakcyjność inwestycyjna 

Dolny Śląsk należy do najbardziej atrakcyjnych, pod względem inwestycyjnym, 

regionów Polski. Atutami województwa są5: 

 bardzo wysoki poziom rozwoju gospodarczego, znacznie przekraczający średnią 

krajową, 

 bardzo korzystne położenie geopolityczne, z uwagi na sąsiedztwo Czech i Niemiec, a 

także atrakcyjne położenie względem rynków zbytu tworzonych przez aglomeracje 

Pragi, Berlina i Warszawy,  

 dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (drogowa, kolejowa, wodna, lotnicza) i 

teleinformatyczna6:  

 dogodne połączenia drogowe: autostrada A4, drogi międzynarodowe E40, E36, 

E65 i E67, 

 rozbudowany system linii kolejowych: międzynarodowe linie kolejowe: E30 - 

łącząca Niemcy z Ukrainą i E59 łącząca zespół portów Szczecin – Świnoujście z 

krajami południa Europy, Wrocław - największy w Polsce węzeł kolejowy 

obsługujący ruch osobowy i transport towarów, 

                                                
5
 Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010. Województwo 

dolnośląskie. SGH, Warszawa, październik 2010 
6
 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl, 03.06.2011 
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 transportowo - tranzytowa odrzańska droga wodna łącząca Dolny Śląsk z 

bałtyckimi portami morskimi - Szczecin - Świnoujście oraz system śródlądowych 

dróg wodnych Europy, 

 Międzynarodowy Port Lotniczy: połączenia zagraniczne z Frankfurtem, 

Monachium, Londynem, Kopenhagą, Mediolanem, Dublinem, Notthingam, 

Dortmundem, Shannon, Glasgow, Liverpool'em, Sztokholmem, Cork oraz 

Rzymem, 

 bardzo dobry dostęp do Internetu (pod tym względem województwo należy do 

najwyżej ocenianych regionów w Polsce), 

 wysoki poziom urbanizacji regionu, 

 możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, 

 duży potencjał edukacyjny i naukowy (Wrocław - drugi w Polsce w roku 2010 ośrodek 

naukowo-akademicki) 

 bogactwo kulturowe (liczne zabytki, wśród których na wyróżnienie zasługują: Hala 

Stulecia, Hala Ludowa we Wrocławiu oraz Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze – 

obiekty światowego dziedzictwa UNESCO) i walory przyrodnicze (Sudety, Przedgórze 

Sudeckie) stwarzają podstawy dla rozwoju usług turystycznych, 

 wysoki poziom rozwoju przemysłu, co uwidacznia specjalizacja tego regionu w 

prowadzeniu nowoczesnych rodzajów produkcji przemysłowej (przemysł środków 

transportu, farmaceutyczny, elektronika użytkowa, sprzęt AGD i RTV), 

 wysoko rozwinięte rolnictwo, w tym szczególnie produkcja roślinna, stanowiąca 

fundament rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 liczne podstrefy ekonomiczne, oferujące dogodne warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej inwestorom. 

Potencjał dla inicjatyw B+R wyznaczają również wskaźniki określające kapitał ludzki 

takie jak ilość uczelni, studentów, absolwentów – na Dolnym Śląsku 36 uczelni kształci ok. 

170 tysięcy studentów i studentek. Bardziej precyzyjnym wskaźnikiem potencjału ludności w 

zakresie B+R jest udział doktorantów na 100 studentów – pod tym względem województwo 

dolnośląskie zajmuje 4 miejsce. Istotne jest również zaplecze instytucjonalne uczelni – na 

Dolnym Śląsku istnieje 68 akredytowanych laboratoriów badawczych, z tego 40 znajduje się 

we Wrocławiu. Liczba ta wzrasta w ostatnich 10 latach. Pomoc dla nowych przedsiębiorców 

oferują też Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) – we Wrocławiu AIP posiadają: 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

27 

 

Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika 

Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Wrocławski Park Technologiczny 

(który prowadzi Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości). 

W działalności B+R bardzo istotną rolę odgrywają parki technologiczne i 

przemysłowe. Parki są także miejscem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

sprzyja temu infrastruktura w nich obecna – zarówno tworzą one naukowe otoczenie dla 

biznesu, jak i są gotową przestrzenią do rozpoczęcia działalności gospodarczej (np. 

powierzchnie magazynowe lub uzbrojenie terenu). Parki są także skupiskiem wielu branż, co 

daje możliwość budowania kontaktów biznesowych.  

Pierwszym parkiem powstałym na terenie województwa dolnośląskiego był 

Wrocławski Park Technologiczny, uruchomiony w 1998 roku. Park ma tworzyć warunki dla 

wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału i został zaprojektowany dla 

przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych technologiach oraz dla laboratoriów 

ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych. W konsekwencji powstał także Wrocławski 

Park Przemysłowy, który obecnie przyciąga na swój teren głównie przedsiębiorstwa 

przemysłowe. Oprócz firm krajowych mają tu swoje oddziały również koncerny światowe. 

Kolejny park technologiczny istotny z punktu widzenia regionu to Dolnośląski Park 

Technologiczny „T-Park” znajdujący się na terenie Wałbrzycha i Szczawna Zdroju. Park ten 

za swój cel zakłada stworzenie warunków pozwalających na powstawanie i rozwój 

przedsiębiorstw, które będą łączyć biznes z nauką, wykorzystywać nowoczesne technologie i 

adaptować wyniki prac laboratoryjnych w działalności tychże przedsiębiorstw. W Legnicy z 

inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego i Politechniki Wrocławskiej powstał Park Technologiczny KGHM Letia, który 

swoją działalność ukierunkowuje na spółki z takich branż jak: branża elektromaszynowa, 

górnicza, metalowa, ekologiczna, branża ochrony środowiska, IT i nanotechnologiczna. Park 

ten skupia się więc na branżach metalurgicznych, związanych z ochroną środowiska i 

teleinformacją. Na terenie Dolnego Śląska działa również Noworudzki Park Przemysłowy 

Agroreg w Nowej Rudzie, Park Przemysłowy Bukowice w Bukowicach, a w fazie 

powstawania jest Karkonoski Park Rozwoju Gospodarczego w Piechowicach7. 

                                                
7
 Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym, 

MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, czerwiec 2011 
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Prekursorską instytucją w ramach B+R na Dolnym Śląsku jest Wrocławskie Centrum 

Transferu Technologii (WCCT). Zostało utworzone w 1995 r. dzięki unijnemu projektowi 

Bridging the Gap Between University and Industry, prowadzonego przez Politechnikę 

Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie. Centrum powstało w odpowiedzi na 

potrzebę powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. WCCT 

koncentruje się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych 

w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości. Warto zwrócić uwagę na działalność Dolnośląskiego Parku Innowacji i 

Nauki, który powstał z inicjatywy władz Samorządu Województwa Dolnośląskiego; a także na 

działalność Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego, który tworzy 

swoiste środowisko biznesowe dla projektów medycznych. Są to miejsca gdzie realizowana 

jest współpraca nauki i biznesu, co przyczynia się do wzrostu innowacyjności gospodarki 

Dolnego Śląska. Oprócz parków przemysłowych i technologicznych przy największych 

dolnośląskich uczelniach funkcjonuje również bardzo wiele inkubatorów przedsiębiorczości, 

które lokalnie wspomagają rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Wrocław jest dynamicznie rozwijającą się aglomeracją Dolnego Śląska i cieszy się od 

lat niesłabnącym zainteresowaniem wśród inwestorów zagranicznych. Za jego kluczowe 

atuty uważa się duży, chłonny rynek, bardzo dobrze wykształcony kapitał ludzki, stale 

modernizowaną i rozbudowywaną infrastrukturę, strategiczne położenie miasta względem 

ważnych szlaków komunikacyjnych, skuteczność transformacji systemowej i ekonomicznej 

miasta oraz atrakcyjność turystyczną. Również w rankingach miast, Wrocław jest lokowany 

bardzo wysoko. Agencja Standard & Poor’s przyznała miastu Wrocław ocenę BBB, w 

kategorii emitenta długoterminowych walorów w walutach zagranicznych, a według rankingu 

Warsaw Business Journal, Wrocław jest miastem o najmniejszym ryzyku inwestycyjnym8. 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wielokrotnie przeprowadzał 

badania atrakcyjności inwestycyjnej Polski pod względem zróżnicowania przestrzennego. Z 

opublikowanych analiz wynika, iż województwo dolnośląskie charakteryzuje się wysoką 

atrakcyjnością inwestycyjną. IBnGR dokonał syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej 

województw oraz oceny atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach: działalności 

przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. W tym celu przeanalizowano 

                                                
8
 Stawicka M., Atrakcyjność Inwestycyjna Polski, CEDEWU.PL Wydawnictwo Fachowe 2007, s. 201-

202. 
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kilkadziesiąt zmiennych będących podstawą dla oceny przestrzennego zróżnicowania 

poszczególnych korzyści (czynników) lokalizacji, takich jak: dostępność transportowa, koszty 

pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju 

infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom 

bezpieczeństwa powszechnego. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej nadano 

im różne wagi. Najwyższe nadano następującym czynnikom: zasoby i koszty pracy (25%), 

dostępność transportowa (20%), aktywność województw wobec inwestorów (20%). 

Najmniejsze znaczenie przypisano poziomowi rozwoju infrastruktury społecznej oraz 

poziomowi bezpieczeństwa powszechnego (por. Tabela 5). Wysoka atrakcyjność 

inwestycyjna cechowała cztery województwa. Na pierwszej pozycji uplasowało się 

województwo śląskie. Kolejną grupę tworzyły: mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. 

Regiony te w większości przypadków zajmowały ponadprzeciętne lokaty w poszczególnych 

aspektach atrakcyjności. Cechowały się bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą 

gospodarczą, stosunkowo dużymi i chłonnymi rynkami zbytu oraz ponadprzeciętną 

dostępnością transportową. W trzech z wymienionych regionów (z wyjątkiem 

wielkopolskiego) problemem był względnie niski poziom bezpieczeństwa powszechnego9. 

 

Tabela 5. Pozycja województwa dolnośląskiego w poszczególnych komponentach określających 
atrakcyjność inwestycyjną. 

 Pozycja w rankingu 

Nazwa komponentu 2006 2007 2008 2009 

Dostępność transportowa  3 1 3 4 

Zasoby i koszty pracy  4 5 7 6 

Rynek zbytu  5 5 5 4 

Infrastruktura gospodarcza  2 1 2 2 

Infrastruktura społeczna  3 3 3 3 

Poziom bezpieczeństwa  12 12 15 15 

Aktywność województw wobec inwestorów  1 1 2 1 

Ogólna atrakcyjność inwestycyjna  3 2 3 2 

Źródło: Kalinowski (red.), 2006, 2007, 2008; Nowicki (red.), 2009 

Na atrakcyjność województwa mają wpływ aktywnie działające strefy ekonomiczne. Na 

terenie województwa dolnośląskiego utworzono następujące SSE dla inwestorów 

zagranicznych: strefę legnicką, wałbrzyską i kamiennogórską. W największej z nich – 

wałbrzyskiej (Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park) – nakłady 

                                                
9
 T. Kalinowski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, s. 5. 
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inwestycyjne wyniosły 11,2 miliardy złotych i utworzono w sumie 28 tysięcy miejsc pracy. 

Kolejne dwie to: strefa legnicka (Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.), w której 

nakłady inwestycyjne w końcu 2009 r. wyniosły 4 mld 257 mln zł, a utworzono ponad 8 tys. 

miejsc pracy i kamiennogórska (Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości 

S.A.) – inwestycje wyniosły w sumie 1 mld 436 mln zł oraz utworzono 4 tys. miejsc pracy. Na 

potrzeby inwestorów utworzone zostały na terenie Wrocławia podstrefy WSSE Invest-Park. 

Największa z nich (o pow. 84 ha), zlokalizowana w rejonie Psiego Pola, przyciągnęła m. in. 

inwestycję koncernu Whirlpool. Pozostałe dwie znajdują się na terenie Fagoru (dawny 

Wrozamet, przy ul. Żmigrodzka.) i WABCO (ul. Ostrowskiego). W budowie znajduje się 

fabryka 3M10. 

Stopniowe dostosowywanie zasad funkcjonowania SSE w Polsce do standardów 

przyjętych w UE sprawiło, iż instrument ten uległ przekształceniu. Pierwotnie miał on służyć 

przede wszystkim wspieraniu regionów borykających się z trudnościami o charakterze 

ekonomicznym i społecznym, a dopiero w następnej kolejności zachęcać bezpośrednich 

inwestorów zagranicznych do podjęcia działalności gospodarczej w Polsce. Jednakże SSE 

stały się w głównej mierze narzędziem pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz bodźcem, 

skłaniającym duże zagraniczne koncerny do inwestowania w Polsce11. 

3.6. Nauka, technika, społeczeństwo informacyjne 

Wielkość zasobów ludzkich związanych z nauką i techniką w regionie dolnośląskim w 

2009 r. można określić na niemal 420 tys. przy czym w ostatnich latach można zauważyć 

wzrost odsetka tych zasobów w całości ludności aktywnej zawodowo (33,4% ogółu). Wzrasta 

również liczba jednostek, które zajmują się tego typu działalnością – w 2004 r. było ich 73, 

natomiast obecnie jest ich 99 i stanowią ok. 8,6% ogółu polskich podmiotów działających w 

tym obszarze. To stawia region Dolnego Śląska na czwartej pozycji wśród wszystkich 

województw za mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.  

Patrząc natomiast na wskaźniki zatrudnienia osób w sektorze B+R na 1000 osób 

aktywnych zawodowo na terenie województwa dolnośląskiego widoczny jest wzrost 

zatrudnienia – od roku 2005 do 2008 wskaźnik ten wzrósł z 3,8 do 4,7. Najwyższe wskaźniki 

                                                
10

 Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym, 

MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, czerwiec 2011, s.149-150 
11 Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M., Atrakcyjność inwestycyjna regionu Dolnego Śląska w 

świetle współczesnych trendów, UMWD, Wrocław, Grudzień 2010, s.26 
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pod tym względem uzyskują województwa mazowieckie (9,2) i małopolskie (5,3), natomiast 

na równi z Dolnym Śląskiem jest Wielkopolska. Bezwzględny udział osób w tym sektorze w 

ogóle ludności aktywnej zawodowo wynosi natomiast 0,67% i pod tym względem Dolny 

Śląsk znajduje się znacznie dalej w rankingu wszystkich województw. Największa liczba 

osób pracujących w sektorze B+R zatrudniona jest w szkolnictwie wyższym (78,25% w 2008 

r.), a w stosunku do innych województw znacznie niższe są odsetki osób pracujących w 

sektorze państwowym i w przedsiębiorstwach. Dolny Śląsk wykazuje się znacznym, bo 

kilkunastoprocentowym odsetkiem zatrudnionych w B+R w przedsiębiorstwach (dokładnie 

jest to 16,43%), który jednak i tak jest niższy niż w wielu innych województwach, a 

szczególnie w konkurencyjnym wobec niego wielkopolskim, a także śląskim12. 

Nakłady bieżące na działalność badawczą i rozwojową charakteryzują się 20% 

rocznym wzrostem. Analizując nakłady na różne rodzaje badań (rys.11) wyraźnie widać, że 

nakłady na badania przemysłowe mają tendencję malejącą.  

 

 

Rys.11. Nakłady bieżące na działalność badawczą i rozwojową według rodzajów badań (ceny 
bieżące). Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Natomiast analizując strukturę nakładów na działalność innowacyjną w 2008 roku 

otrzymano, że największe nakłady zostały poniesione na inwestycje w maszyny, urządzenia 

                                                
12

 Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym, 

MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, czerwiec 2011, s.27-28 
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techniczne i narzędzia oraz środki transportu (59%) oraz w budynki i budowle (28%) i na 

działalność B+R (8%).  

 

Rys.12. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w 2008 w Polsce (w mln zł).  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

Największy przyrost nakładów na działalność innowacyjną w 2008 roku był 

obserwowany w szkoleniach personelu związanego z działalnością innowacyjną (252%) oraz 

w nakładach inwestycyjnych na budynki i budowle (36%). Natomiast spadek odnotowano w 

nakładach na zakup gotowej technologii (-21%) oraz w nakładach na marketing dotyczący 

nowych i zmodernizowanych wyrobów (-5%). Nakłady na działalność innowacyjna 

przedstawiono w Tabela 6. 

 

Tabela 6. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (w mln zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2006 2007 2008 

Nakłady ogółem 14669,9 16558,1 20222,9 24270,8 

na działalność B+R 1410,1 1516,7 1632,3 1992,7 

na zakup gotowej technologii w 

postaci dokumentacji i praw 351,1 337,6 336,6 264,5 

na szkolenie personelu związanego 

z działalnością innowacyjną 43,5 41,6 64,6 227,9 

na marketing dotyczący nowych i 

zmodernizowanych wyrobów 294,6 471,6 633,3 602,1 

inwestycyjne - na maszyny, 

urządzenia techniczne i narzędzia 

oraz środki transportu 8597,5 9743,3 11895,3 13861,9 

inwestycyjne - na budynki i budowle 3540,1 3781,5 4899,8 6656,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
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Biorąc natomiast pod uwagę relację nakładów wewnętrznych na badania i rozwój w 

stosunku do PKB, to region Dolnego Śląska ze względu na to kryterium znacząco różni się 

od wielu innych województw (w 2007 r. odsetek ten dla Dolnego Śląska wyniósł 0,41%, 

natomiast w województwie mazowieckim było to aż 10,7% PKB, w małopolskim – 0,92% 

PKB, a w wielkopolskim 0,52% PKB). Ten wskaźnik pokazuje pewną słabość województwa 

dolnośląskiego13. Nakłady na działalność innowacyjną na Dolnym Śląsku wynoszą w 2008 

roku 1760,56 mln zł i stanowią 7,3% krajowych nakładów. Struktura nakładów na działalność 

innowacyjną w latach 2005, 2007 i 2008 została przedstawiona na rys.13. Najwyższy udział 

prawie 60% mają nakłady inwestycyjne na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz 

środki transportu. Również w strukturze nakładów inwestycyjnych w 2010 przeważały 

nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, które stanowiły 43,1% nakładów 

inwestycyjnych na środki trwałe14. 

 

 

Rys.13. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle na Dolnym Śląsku (w mln zł).  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

W latach 2005-2009 województwo dolnośląskie znajduje się na trzecim miejscu pod 

względem ilości zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów za województwami: 

mazowieckim i śląskim. W 2009 roku w województwie dolnośląskim zgłoszono 287 

wynalazków i otrzymano 170 patentów za województwami, podczas gdy w mazowieckim 

                                                
13

 Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym, 

MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, czerwiec 2011, s.27-28 
14

 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Rok XV, 

Kwartalnik, Nr 4/2010, Warszawa, kwiecień 2011, s. 73 
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zgłoszono 644 wynalazki i otrzymano 339 patentów a w śląskim zgłoszono 374 wynalazki i 

otrzymano 274 patenty.  

 Wśród przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w 2008 zaobserwowano znaczny 

przyrost połączeń z Internetem przy wykorzystaniu łącza szerokopasmowego (18,1%) oraz 

łącza bezprzewodowego (20,7%). Coraz większa jest też liczba podmiotów posiadających 

własną stronę internetową (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Przedsiębiorstwa
 
wykorzystujące internet 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2007 2008  

udział jednostek w 
całej populacji w % 

Zmiana 
% 

Dostęp do Internetu  90,1 91,2 1,2 

Połączenie z Internetem przez:      

  łącze szerokopasmowe
b
  51,9 61,3 18,1 

 modem analogowy (zwykła linia telefoniczna) lub 
modem cyfrowy  . 38,1 

 

 łącze bezprzewodowe (np. GSM, GPRS, UMTS, itp.)  21,3 25,7 20,7 

Jednostki posiadające własną stronę internetową  54,5 56,6 3,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Na Dolnym Śląsku prowadzony jest od trzech lat projekt o nazwie „Interaktywna 

gmina”, który ocenia strony internetowe prowadzone przez gminy województwa. Porównanie 

ocen przeprowadzonych w trzech kolejnych latach wyraźnie wskazuje na ogólną poprawę 

jakości serwisów. Znikły całkowicie niesatysfakcjonujące oceny serwisów, a ilość serwisów 

dobrych bardzo dynamicznie rośnie. Wyraźny jest też przyrost serwisów ocenionych jako 

bardzo dobre. W ostatnim roku największą poprawę jakości serwisów zaobserwować można 

w grupie gmin miejsko-wiejskich – prezentuje to rys. 14. Można uznać, iż w ciągu trzech lat 

obserwacji poziom „cywilizacji internetowej” gmin dolnośląskich uległ wyraźnemu 

podniesieniu. Urzędy gmin coraz bardziej dbają o swoje serwisy, niezależnie od 

udostępniania rutynowo wymaganych informacji poprzez Biuletyn Informacji Publicznych. 

Coraz więcej gmin ma własne bieżąco aktualizowane serwisy, przygotowane ze znaczną 

starannością logiczną i estetyczną. Coraz mniej jest takich serwisów, w których szwankuje 

zakres, szczegółowość i kompletność informacji. Dotyczy to głównie informacji złożonych, 
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gdzie trudności w ich zgromadzeniu mogą być częściowo zrozumiałe. Gminy zaczynają 

coraz bardziej doceniać korzyści z promocyjnych atutów Internetu15.  

 

Rys.14. Porównanie zbiorczych wyników oceny serwisów w latach 2007-2009 w grupach podziału 

administracyjnego województwa dolnośląskiego. Źródło: www.interaktywna-gmina.pl 

 

Stopień wykorzystania technologii informatycznych jest bardzo różny. Technologie 

rozwijają się bardzo nierównomiernie, co przedstawiono w Tabela 8.  

Tabela 8. Przedsiębiorstwa wykorzystujące wybrane technologie teleinformatyczne 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2007 2008  

udział jednostek w 
całej populacji w % 

Zmiana 
% 

Komputery  92,5 94 1,6 

Sieć lokalna (LAN):  64,8 58,8 -9,3 

w tym bezprzewodowa  21,3 24 12,7 

Intranet  32,3 26,2 -18,9 

System Informatyczny do obsługi zamówień  37,6 .  

Bezpłatne oprogramowanie (Systemy open 
source, jak np. Linux)  

20 19,4 -3,0 

ERP
 
(System informatyczny do planowania 

zasobów przedsiębiorstwa) 
13,1 11,5 -12,2 

CRM
 
(Oprogramowanie do zarządzania 

informacjami o klientach zapewniające dostęp 
do nich innym komórkom przedsiębiorstwa) 

24,2 20 -17,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

                                                
15

 Wyniki kolejnej edycji rankingu „Interaktywna gmina” 
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3.7. Produkcja przemysłu i budownictwa 

Województwo dolnośląskie w 2010 r. wytworzyło 9,4% krajowej produkcji sprzedanej 

przemysłu i 6,4% produkcji sprzedanej budownictwa. W skali roku odnotowano wzrost 

zarówno produkcji sprzedanej przemysłu, jak i produkcji sprzedanej budownictwa, przy czym 

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu była większa niż średnio w kraju16. W latach 2006-

2009 odnotowano stabilny udział województwa dolnośląskiego w krajowej produkcji 

sprzedanej (Tabela 9) na poziomie 8,5%-8,9%. Odnośnie produkcji budowlano-montażowej 

(Tabela 10) udział Dolnego Śląska w krajowej produkcji wahał się w latach 2005-2009 od 

8,5% do 9,9%.  

 

Tabela 9. Produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) w mln zł.  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 698711 784721 884975 934873 896380 

Dolnośląskie 55070 66854 78596 79927 78902 

Udział 7,9% 8,5% 8,9% 8,5% 8,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 10. Produkcja budowlano-montażowa (ceny bieżące) w mln zł. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 78564,4 94148 118269 136640 154422 

Dolnośląskie 6664,8 8697,9 10271 13594 13687 

Udział 8,5% 9,2% 8,7% 9,9% 8,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W roku 2009 odnotowano 4,1% spadek krajowej produkcji sprzedanej przemysłu, 

przy tylko 1,3% spadku produkcji dla Dolnego Śląska. Natomiast w przypadku produkcji 

budowlano-montażowej odnotowano 13% wzrost krajowej produkcji, przy tylko 0,7% 

wzroście produkcji dla Dolnego Śląska17. Na rys.15 przedstawiono wielkość produkcji 

sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca dla podregionów województwa dolnośląskiego. 

Najwyższą produkcją sprzedaną charakteryzuje się podregion legnicko-głogowski oraz 

wrocławski.  

 

                                                
16

 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Rok XV, 

Kwartalnik, Nr 4/2010, Warszawa, kwiecień 2011, s.72 
17

 Główny Urząd Statystyczny, Roczniki branżowe. Rocznik statystyczny przemysłu, Warszawa, 2007-

2010 
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Rys.15. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w zł (ceny bieżące) wg podregionów.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w roku 200918 zmalało o 5,7% w stosunku do 

roku poprzedniego, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 4,4%. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Dolnym Śląsku jest wyższe o ponad 10% od 

wynagrodzenia krajowego (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Podstawowe dane o przemyśle krajowym i dolnośląskim. 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2006 2007 2008 

Polska 
Przeciętne 

zatrudnienie w tys  

2619,2 2673,6 2798,3 2890,7 

Dolnośląskie 214,4 225,5 236,7 247,8 

Udział 8,2% 8,4% 8,5% 8,6% 

Polska Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto
 c
 

w zł  

2361,61 2485,21 2688,43 2961,77 

Dolnośląskie 2610,14 2817,51 3024,88 3264,43 

Udział 110,5% 113,4% 112,5% 110,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych na podstawie przeprowadzonych 

badań wskazała sektory wysokiej szansy dla Dolnego Śląska, a mianowicie: motoryzacyjny, 

                                                
18

 Główny Urząd Statystyczny, Roczniki branżowe. Rocznik statystyczny przemysłu, Warszawa, 2007-

2010 
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elektromaszynowy oraz High-Tech. Poniżej wyszczególniono najważniejsze cechy 

poszczególnych sektorów.  

Motoryzacyjny19: 

 wykwalifikowana siła robocza, 

 wykwalifikowana kadra inżynierska, 

 36 szkół wyższych w tym uczelnie techniczne o odpowiednim profilu. Politechnika 

Wrocławska - jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, 

 najwięksi inwestorzy w sektorze, potencjalni kooperanci: Toyota, Volvo, Volkswagen, 

Bosch, GKN, Wabco, Ronal, Autoliv, Faurecia, Zakłady Samochodowe Jelcz S.A., 

AMM, TBMeca, Sanden, Daicel, NSK Steering System, Voss Automotive, Industrie 

Maurizio Peruzzo Comfort, 

 inwestorzy z sektora transportowego: Bombardier Transportation, Wagony Świdnica 

S.A. (Greenbrier Company S.A.), 

 relatywnie niskie koszty pracy w stosunku do innych krajów regionu Środkowo –

Wschodniej Europy. 

Elektromaszynowy20: 

 sieć potencjalnych kooperantów lub poddostawców: ABB, General Electric, Alstom, 

Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A., FAREL, LEGMET, Archimedes S.A., 

 W latach 90 XX wieku - Dolny Śląsk liderem w produkcji AGD, 

 Polar i Wrozamet - dwaj najwięksi producenci sprzętu gospodarstwa domowego, 

 strategiczni inwestorzy działający w sektorze: LG Electronics Whirpool – roczna 

produkcja: lodówek - 1 mln szt., zmywarek - 350 tys. szt., Fagor & MCC (właściciel marki 

Mastercook), 

 Elektrolux - posiadający 3 fabryki w Polsce: Świdnica (fabryka kuchenek), Żarów (fabryka 

zmywarek) i Siewierz (fabryka suszarek bębnowych). 

High-Tech21: 

 wyspecjalizowane uczelnie techniczne i centra naukowe: Wrocław – największe centrum 

naukowo-akademickie w Polsce, 130 tys. studentów (każdego roku 21 tys. otrzymuje 

dyplom magistra), 

                                                
19

 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl, 03.06.2011 
20

 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl, 03.06.2011 
21

 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl, 03.06.2011 

http://www.paiz.gov.pl/
http://www.paiz.gov.pl/
http://www.paiz.gov.pl/
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 wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym: 7,1% ludności, 55% ludności posiada 

wykształcenie średnie i policealne, 

 potencjał wykwalifikowanej kadry znającej języki obce, 17% absolwentów kierunków 

informatycznych pochodzi z Wrocławia, 

 znaczna liczba firm IT: 1/3 rynku produkcji i usług IT w kraju, 

 inwestorzy działający już w sektorze: LG, LG Electronics, Siemens ICM SDC – IT i 

telekomunikacja; Teta - realizująca projekty informatyczne w dziedzinie oprogramowania 

biznesowego; Capgemini NearShore Center - centrum rozwoju oprogramowania; Winuel; 

MCI Management, 

 tradycje wynikające z wczesnych osiągnięć technicznych w sektorze: lata 80-te XX 

wieku pierwsze polskie komputery - firma Elwro. 

3.8. Handel, ceny 

Sprzedaż detaliczna na 1 mieszkańca w 2009 roku na Dolnym Śląsku rosła nieco 

szybciej niż w kraju. W Polsce wzrosła ona o 3,1%, podczas gdy na Dolnym Śląsku wzrosła 

aż o 12,6%. Na rys.16 przedstawiono sprzedaż detaliczną na mieszkańca w latach 2005-

2009.  

 

 

Rys.16. Sprzedaż detaliczna (ceny bieżące) na mieszkańca.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
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W 2010 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu z rokiem 

poprzednim w mniejszym stopniu niż w 2009 r., tj. o 2,6% wobec 3,5%. Wzrost cen 

zanotowano w większości grup towarów i usług, w tym m.in. w zakresie transportu (6,2%), 

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (5,3%), towarów i usług związanych z 

mieszkaniem (3,3%), zdrowiem (2,9%) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (2,7%). 

Obniżono natomiast ceny odzieży i obuwia (o 3,8%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 

0,3%). Największy wpływ na poziom wskaźnika cen konsumpcyjnych w 2010 r. miały wzrosty 

cen towarów i usług związanych z mieszkaniem oraz cen żywności i napojów 

bezalkoholowych, które spowodowały podwyższenie wskaźnika ogółem odpowiednio o 0,84 

pkt proc. i 0,66 pkt proc. Spadki cen odzieży i obuwia oraz cen w zakresie rekreacji i kultury 

obniżyły wskaźnik ogółem odpowiednio o 0,20 pkt proc. i 0,02 pkt proc22. 

 

 

Rys.17. Inflacja w Polsce w latach 2005-2009.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

W 2010 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w porównaniu z 

rokiem poprzednim wystąpił we wszystkich województwach. Ceny towarów i usług 

konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w województwie dolnośląskim w mniejszym stopniu niż 

w 2009 r. (2,9% wobec 4,0%). Wzrost cen wystąpił w większości grup towarów i usług, w tym 

znaczny – cen w zakresie transportu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz 

                                                
22

 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Rok XV, 

Kwartalnik, Nr 4/2010, Warszawa, kwiecień 2011, s.41-42 
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towarów i usług związanych z mieszkaniem. Odnotowano natomiast spadek cen odzieży i 

obuwia oraz jedyny w kraju – usług edukacyjnych. W województwie dolnośląskim wzrost cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był wyższy niż średnio w kraju o 0,3 pkt proc. 

W większym stopniu wzrosły m.in. ceny towarów i usług w zakresie mieszkania (o 0,4 pkt 

proc.), żywności i napojów bezalkoholowych oraz artykułów i usług w zakresie zdrowia (po 

0,2 pkt proc.). Ceny artykułów i usług związanych z rekreacja i kulturą nieznacznie wzrosły, 

przy spadku cen średnio w kraju, natomiast odzieży i obuwia – obniżyły się mniej niż 

przeciętnie23
. 

 

4. Podsumowanie 

Podsumowując sytuację gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego można 

powiedzieć, że ma ono bardzo duży potencjał, jednak jak w przypadku każdego regionu, 

możemy znaleźć również jego słabe punkty. To, co bardzo korzystnie wpływa na gospodarkę 

tego regionu i jego potencjał to przygraniczne położenie tego województwa, które sprawia 

również, że relatywnie bliższe są rynki zbytu towarów, a także rynki, na których można się w 

nie zaopatrywać. W tym przypadku bardzo ważną rolę odgrywa również jakość infrastruktury 

transportowej – region ten ma bardzo gęstą sieć zarówno drogową, jak i kolejową, a także 

jest regionem, który ze względu na połączenia autostradowe bardzo pozytywnie wyróżnia się 

na tle wielu innych polskich województw, nie wspominając już o znaczącej roli Portu 

Lotniczego Wrocław. W tym przypadku przygraniczne położenie idzie w parze z dobrym 

wyposażeniem infrastrukturalnym, co sumarycznie stanowi atut tego regionu. Tego typu 

połączenie, dodając do niego znaczne walory kulturowe tego regionu i zróżnicowanie jego 

terenu, a także rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej i uzdrowiskowej, jest również istotne 

w kontekście dużego potencjału turystycznego, którym dysponuje ten region24.  

W kontekście gospodarczym bardzo istotna jest również silna rola przemysłu, w dużej 

mierze tego, który opiera się o występujące w tym regionie bogactwa naturalne, który na 

stałe wpisał się w charakter tego województwa i odgrywa w nim istotną rolę, co współgra z 

rozwojem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które to znowu pozwalają przyciągnąć 

na teren tego regionu bardzo liczne, w porównaniu do sytuacji na terenie całego kraju, 

                                                
23

 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Rok XV, 

Kwartalnik, Nr 4/2010, Warszawa, kwiecień 2011, s.71-72 
24

 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl, 03.06.2011 

http://www.paiz.gov.pl/
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inwestycje i podmioty zagraniczne. W kontekście przemysłu i jego rozwoju bardzo istotna 

jest również rola bezpieczeństwa energetycznego – to w przypadku Dolnego Śląska stanowi 

jednak o jego dobrym wyposażeniu infrastrukturalnym i nie ogranicza w żaden sposób 

potencjału gospodarczego, którym dysponuje ten region. Warto również zwrócić uwagę na 

rosnące znaczenie aktywności badawczo rozwojowej, z czym wiąże się bardzo sprawne 

funkcjonowanie ośrodków, które pozwalają na wykorzystanie potencjału naukowego i sektora 

B+R w kontekście rozwoju gospodarczego regionu. Najsilniejszym takim ośrodkiem jest 

Wrocław, z jego ogromną bazą naukową i dużym zapleczem w postaci szkół wyższych, ale 

w całym regionie funkcjonują również inne – w Legnicy, Jeleniej Górze czy Wałbrzychu. Jest 

to tym ważniejsze, że region Dolnego Śląska wykazuje bardzo silny rozwój, co również 

wpływa na jego duży potencjał, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego – 

szczególnie w kontekście Internetu i jego wykorzystania25. 

Bariery dla inwestorów zagranicznych na Dolnym Śląsku są podobne do tych w innych 

regionach. Zgodnie z oceną Banku Światowego i badań Ministerstwa Gospodarki są to 

przede wszystkim skomplikowane procedury administracyjne związane z procesem 

inwestycyjnym, niska jakość ustawodawstwa, trudne w interpretacji i często nowelizowane 

przepisy podatkowe, słabe przygotowanie gruntów, problemy z pozyskaniem i utrzymaniem 

pracowników oraz szybko rosnące koszty pracy. Oprócz tego, co oczywiście ma już znacznie 

mniejsze znaczenie w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej, wskazuje się również na niski 

poziom bezpieczeństwa powszechnego na terenie województwa dolnośląskiego, co ma 

wpływ na zwiększone wydatki na ochronę majątku i pracowników. W kontekście 

infrastrukturalnym należy wspomnieć o niewielkim stopniu wykorzystania alternatywnych 

źródeł energii, a także zły stan techniczny wielu dróg publicznych i linii kolejowych.  

                                                
25

 Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym, 

MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, czerwiec 2011 
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5. Mocne i słabe strony 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Chłonność rynku instytucjonalnego - duża 

siła nabywcza przedsiębiorstw 

 Dostępność transportowa - węzeł 

transportowy rangi ponadregionalnej z 

dostępem do lotniska międzynarodowego, 

bliskość granicy zachodniej (doskonale 

rozwiniętej infrastruktury transportowej); 

 Infrastruktura gospodarcza - wysoki poziom 

rozwoju sektora otoczenia biznesu, wysoki 

odsetek wolnych terenów inwestycyjnych w 

SSE. 

 Infrastruktura społeczna - wysoko rozwinięta 

infrastruktura kultury, wysokie nakłady na 

lokalną infrastrukturę publiczną; 

 Jakość zasobów pracy - duża liczba 

studentów, wysoki poziom aktywności 

gospodarczej i społecznej; 

 Wysoki poziom kształcenia i rozwoju 

naukowego – znaczna liczba jednostek 

naukowych i naukowo-badawczych o 

wysokim potencjale naukowym; 

 Poziom rozwoju gospodarki - względnie 

nowoczesna struktura gospodarki, duża 

liczba firm z udziałem kapitału 

zagranicznego. 

 Poziom bezpieczeństwa powszechnego - 

wysoki poziom przestępczości, niski poziom 

wykrywalności przestępstw.  

 Koszty pracy - wysoki poziom wynagrodzeń 

i niska stopa bezrobocia mogąca wywołać 

dodatkowo presję na wzrost wynagrodzeń. 
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B. Rozwój społeczny - Edyta Ropuszyńska-Surma 

1. Wprowadzenie 

 

Opracowanie dotyczy rozwoju społecznego Dolnego Śląska ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii wykluczenia cyfrowego i możliwości rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego. Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy jest rozwój społeczny regionu na 

tle rozwoju kraju oraz pozostałych województw. Wskazano również na nierównomierny 

rozkład analizowanych cech w województwie, a tym samym różnice w rozwoju społecznym 

pomiędzy podregionami, powiatami lub miastami. Charakterystyka województwa została 

przeprowadzona w oparciu o dostępne dane statystyczne dla Polski i województwa 

dolnośląskiego, opracowane i publikowane przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Główny 

Urząd Statystyczny w Warszawie (GUS), Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w 

Wałbrzychu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Departamencie Statystyki Społecznej GUS. 

Analiza została przeprowadzona dla lat 2005-2009. W większości przypadków podawano 

również dane z roku 2000. Na wstępie już należy podkreślić, że ze względu na zmiany w 

metodologii agregacji danych dotyczących niektórych charakterystyk, wskazano na ich 

nieporównywalność lub ich nie przedstawiano, w celu uniknięcia błędnej ich interpretacji. 

Zdaniem autorki, nie wpłynęło to na pogorszenie jakości prezentowanego materiału, 

ponieważ pozostałe dane pozwoliły wskazać kierunki zmian społecznych. 

W przedstawionej charakterystyce skoncentrowano się na kilku aspektach: demograficznym, 

rynku pracy, gospodarstwach domowych. W przypadku dostępu do bardziej szczegółowych 

danych i badań przeprowadzonych przez wymienione już wyżej instytucje, powołano się na 

ich wyniki. Podano również prognozy wybranych cech demograficznych dla Dolnego Śląska. 

Przedstawiony materiał statystyczny daje podstawy do zdefiniowania szans i zagrożeń oraz 

mocnych i słabych stron województwa w odniesieniu do zagadnień społecznych, co jest 

podstawą analizy SWOT. 
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2. Województwo dolnośląskie 

Województwo dolnośląskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski. 

Powierzchnia26 województwa wynosi 19947 km2. Dolny Śląsk graniczy z trzema 

województwami: lubuskim (długość granicy 227 km), wielkopolskim (224 km) i opolskim (198 

km) oraz z Czechami (434 km) i Niemcami (80 km – to długość Granicy z Wolnym Landem 

Saksonii). Trzy województwa czeskie graniczące z województwem dolnośląskim to Kraje: 

Liberecki, Kralowohradecki i Pardubicki. W województwie dolnośląskim jest 169 gmin (36 

gmin miejskich, 78 gmin wiejskich oraz 55 gmin miejsko-wiejskich), 29 powiatów (26 

powiatów ziemskich oraz 3 miasta na prawach powiatu, tzw. powiaty grodzkie). Według 

obiowiązującej w Unii Europejskiej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych (NTS lub NUTS) w województwie dolnośląskim od 2008 roku jest 5 

podregionów. Są to podregiony: 

 jeleniogórski (obejmujący powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, 

kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra), 

 legnicko-głogowski (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. 

Legnica), 

 wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki), 

 wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, 

wrocławski), 

 miasto Wrocław. 

 

3. Dane demograficzne 

3.1. Ludność 

Charakteryzując liczbę ludności i podając dane za publikacjami Głównego Urzędu 

Statystycznego należy określić, jak jest obliczana liczba ludności. W rocznikach 

statystycznych przez liczbę ludności w danym roku rozumie się ludność według faktycznego 

miejsca zamieszkania, do której zalicza się ludność zameldowaną na pobyt stały i 

faktycznie tam zamieszkałą oraz ludność przebywającą tam czasowo (zameldowaną w 

                                                
26

 Dane powierzchni geodezyjnej województwa są według stanu w dniu 1 I 2010 r. (Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego, za www.stat.gov.pl/wroc/67_1533_PLK_HTML.htm). 

http://www.stat.gov.pl/wroc/67_1533_PLK_HTML.htm
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danej jednostce podziału terytorialnego na pobyt czasowy ponad 3 miesiące)27. Dane 

przedstawiane w podpunktach liczba ludności ogółem oraz liczba ludności według płci i 

miejsca zamieszkania, które są publikowane w opracowaniach statystycznych Urzędu 

Statystycznego we Wrocławiu oraz GUS w Warszawie szacunkową liczbę ludności podają w 

oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 oraz na 

podstawie danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu naturalnego i migracji ludności 

oraz danych o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt)28. 

W okresie 2000-2009 liczba ludności w województwie dolnośląskim zmniejszyła się o 

1,22%. W Polsce 2008 rok, był pierwszym rokiem od kilku lat o dodatnim przyroście 

naturalnym ludności, ale uwzględniając podział ludności ze względu na miejsce 

zamieszkania, odnotowano dodatni przyrost naturalny wśród ludności wiejskiej i nadal ujemy 

przyrost naturalny ludności w miastach. Jednak na Dolnym Śląsku w okresie 2000-2009 

obserwuje się zarówno spadek liczby ludności (Tabela 1) jak i spadek przyrostu naturalnego 

ludności. Tendencje dotyczące ujemnej wartości przyrostu naturalnego w miastach i 

dodatniej na wsiach jest podobny jak w całym kraju29. 

Na Dolnym Śląsku mieszkało 7,5% ludności Polski, a prognozuje się, że w 2035 roku będzie 

ten udział wynosić 7,26% ludności kraju (Tabela1, Tabela 5). Dokładne dane przedstawiono 

w tabeli 1. Liczba mężczyzn w tym samym okresie zmniejszyła się o 1,63%, a kobiet o 

0,08%.  

Tabela 1. Ludność województwa dolnośląskiego z podziałem na płeć w latach 2000, 2005-2009  
(stan na koniec roku) 

Wyszczególnienie  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

O G Ó Ł E M  2912195 2888232 2882317 2878410 2877059 2876627 

mężczyźni  1400784 1386247 1382491 1379463 1378316 1377897 

kobiety  1511411 1501985 1499826 1498947 1498743 1498730 

miasta 2083253 2052094 2042653 2033536 2027745 2021634 

wsie 828942 836138 839664 844874 849314 854993 

Źródło: GUS, Roczniki Demograficzne z lat 2006, 2008, 2009 i 2010. 

                                                
27

 Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 

2007-2008, Wrocław 2009, s.10. 
28

 GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Nr 1/2010, Warszawa, czerwiec 2010. 
29

 Przez przyrost naturalny ludności rozumie się różnice między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Na 
Dolnym Śląsku w roku 2000 oraz w okresie 2005-2009 przyrost naturalny ludności przyjmuje wartości ujemne. W 
całym okresie jest on ujemny w miastach. Jedynie na wsiach w 2000, 2007-2009 był on dodatni [Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2009, 2010]  
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W miastach mieszka ponad 70% ludności Dolnego Śląska. Jednak w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat liczba ludności w miastach zmniejsza się. Dla porównania w 2000 roku w 

miastach mieszkało 71,5% ludności, a w 2009 roku 70,3% ludności. Zmiany w dynamice 

przyrostu ludności wiejskiej i miejskiej wynikają głównie z wyższego przyrostu naturalnego 

ludności na wsiach niż w miastach. 

Na Dolnym Śląsku są trzy miasta, które liczą ponad 100 tys. mieszkańców, są to: Wrocław, 

Wałbrzych i Legnica. Na rysunku 1 przedstawiono liczbę ludności w tys. w tych miastach w 

okresie 1950-2009. W 2008 i 2009 roku zaobserwowano zmniejszenie liczby ludności we 

wszystkich trzech miastach. W ostatnim 10-cioleciu w największych trzech miastach w 

województwie dynamika liczby ludności jest ujemna, pomimo, że w poprzednich 10-

cioleciach była ona dodatnia, a w lata 60-te, 70-te i 80-te charakteryzowały się największą 

dynamiką. 

 
Rys. 1. Liczba ludności w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w okresie 1950-2009 [w tys.] 

Źródło: Rocznik demograficzny, GUS 

 Ze względu na liczbę ludności miasta dolnośląskie można podzielić na grup 6 grup: 

1. powyżej 100 tys. ludności, 

2. od 50 tys. do 100 tys. ludności – są to: Jelenia Góra i Lubin, 

3. od 40 tys. do 100 tys. ludności – jest to Bolesławiec, 

4. od 30 tys. do 40 tys. ludności – są to: Bielawa, Dzierżoniów, Oleśnica, Oława, 

Zgorzelec, 

5. od 20 tys. do 30 tys. ludności – są to: Jawor, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa 

Ruda, Polkowice. 

6. poniżej 20 tys. mieszkańców – pozostałe miasta. 
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Tabela 2. Liczba ludności w poszczególnych miastach Dolnego Śląska w latach 2007, 2008, 2009 

MIASTA                               2007 

2008 2009 

ogółem         
w tym 

mężczyźni              
ogółem         

w tym 
mężczyźni              

Dolnośląskie 2033536 2027745 957129 2021634 953863 

Wrocław 632930 632162 295023 632146 294713 

  Wrocław - Fabryczna 196496 196912 92436 197446 92605 

  Wrocław - Krzyki 165607 165610 76627 166424 76882 

  Wrocław - Psia Pole 92381 93375 44493 94037 44805 

  Wrocław - Stare Miasto 55223 54602 24486 53899 24123 

  Wrocław - Śródmieście 123223 121663 56981 120340 56298 

Bardo 2785 2758 1299 2739 1294 

Bielawa 31106 31023 14368 30871 14295 

Bierutów 5074 5065 2406 5047 2405 

Bogatynia 18821 18780 9047 18688 8994 

Boguszów-Gorce 16482 16298 7815 16187 7762 

Bolesławiec 40384 40258 18853 40021 18750 

Bolków 5318 5326 2570 5304 2563 

Brzeg Dolny 12806 12816 6146 12689 6066 

Bystrzyca Kłodzka 10526 10467 4916 10375 4851 

Chocianów 8186 8179 3993 8155 3982 

Chojnów 14430 14413 6845 14376 6836 

Duszniki-Zdrój 5020 4975 2295 4888 2262 

Dzierżoniów 34471 34263 15884 34168 15814 

Głogów 68297 68016 32761 67899 32663 

Głuszyca 6919 6855 3225 6815 3196 

Góra 12438 12409 5939 12371 5906 

Gryfów Śląski 6989 6943 3279 6832 3241 

Jawor 24120 24070 11546 23865 11462 

Jaworzyna Śląska 5226 5211 2441 5173 2442 

Jedlina-Zdrój 5071 5085 2385 5062 2377 

Jelcz-Laskowice 15197 15340 7573 15441 7608 

Jelenia Góra 85782 85378 39932 84564 39510 

Kamienna Góra 21093 20865 9866 20627 9785 

Karpacz 4997 5004 2318 4979 2304 

Kąty Wrocławskie 5431 5502 2633 5592 2676 

Kłodzko 28081 28034 13059 27941 13012 

Kowary 11705 11579 5390 11569 5376 

Kudowa-Zdrój 10120 10137 4754 10111 4759 

Lądek-Zdrój 6084 6014 2746 5969 2721 

Legnica 104754 104489 49463 104178 49306 

Leśna 4682 4648 2257 4587 2239 

Lubań 21839 21740 10306 21697 10246 
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Lubawka 6410 6351 3042 6301 3013 

Lubin 75681 75225 36051 74552 35702 

Lubomierz 1809 1833 907 1841 903 

Lwówek Śląski 9536 9434 4492 9350 4441 

Mieroszów 4447 4456 2152 4466 2147 

Międzybórz 2372 2358 1144 2395 1159 

Międzylesie 2750 2748 1341 2745 1342 

Milicz 11931 11898 5739 11876 5756 

Mirsk 4107 4139 1909 4123 1917 

Niemcza 3085 3110 1478 3121 1482 

Nowa Ruda 24006 23812 11368 23714 11312 

Nowogrodziec 4038 4030 1944 4031 1949 

Oborniki Śląskie 8464 8475 4037 8479 4063 

Oleśnica 36840 36947 17617 36936 17620 

Olszyna 4763 4739 2294 4665 2278 

Oława 30872 30846 14850 30904 14862 

Piechowice 6526 6496 3090 6497 3089 

Pieńsk 5801 5803 2829 5813 2841 

Pieszyce 9440 9379 4461 9370 4463 

Piława Górna 6763 6736 3265 6790 3278 

Polanica-Zdrój 6961 6891 3122 6850 3096 

Polkowice 22176 22170 10844 22216 10832 

Prochowice 3754 3726 1806 3743 1821 

Prusice 2224 2244 1096 2195 1085 

Przemków 6482 6457 3142 6435 3123 

Radków 2410 2438 1152 2413 1141 

Siechnice 3855 3851 1890 4077 1998 

Sobótka 6833 6873 3217 6906 3227 

Stronie Śląskie 6204 6161 2925 6082 2880 

Strzegom 16733 16650 7963 16598 7926 

Strzelin 12157 12165 5771 12128 5774 

Syców 10636 10632 5090 10632 5092 

Szczawno-Zdrój 5568 5586 2618 5601 2625 

Szczytna 5211 5215 2558 5206 2559 

Szklarska Poręba 6995 6970 3275 6880 3222 

Ścinawa 5873 5865 2852 5817 2818 

Środa Śląska 8869 8912 4197 8931 4200 

Świdnica 59998 59863 28283 59620 28186 

Świebodzice 22896 22816 10744 22876 10731 

Świeradów-Zdrój 4499 4492 2041 4462 2038 

Świerzawa 2395 2361 1122 2363 1128 

Trzebnica 12319 12356 5757 12401 5792 

Twardogóra 6859 6858 3347 6804 3320 

Wałbrzych 123635 122411 57639 121363 57216 

Wąsosz 2789 2789 1418 2775 1416 

Węgliniec 3025 2992 1465 2961 1457 
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Wiązów 2329 2336 1113 2330 1118 

Wleń 1879 1886 900 1854 886 

Wojcieszów 3964 3933 1910 3939 1921 

Wołów 12255 12269 5836 12313 5851 

Zawidów 4378 4364 2066 4339 2062 

Ząbkowice Śląskie 16136 16116 7482 15969 7405 

Zgorzelec 32388 32177 15177 31793 14951 

Ziębice 9180 9154 4344 9143 4345 

Złotoryja 16492 16479 7779 16394 7765 

Złoty Stok 2928 2910 1370 2896 1374 

Żarów 6887 6920 3313 6904 3290 

Żmigród 6559 6540 3162 6530 3159 

Źródło: Rocznik demograficzny, GUS, 2009, 2010 

Na podstawie danych szczegółowych dotyczących liczby ludności w poszczególnych 

miastach w województwa dolnośląskiego (Tabela2) zauważono, że pomimo trendu spadku 

liczby ludności w województwie, dynamika liczby ludności w poszczególnych miastach jest 

zróżnicowana. W celu scharakteryzowania podstawowych parametrów dynamiki ludności w 

latach 2008/2007 i 2009/2008 wyliczono podstawowe parametry statystyczne, takie jak 

wartość maksymalną, minimalną, medianę, odchylenie standardowe (Tabela 3).  

Tabela 3. Podstawowe parametry statystyczne dla dynamiki ludności w miastach województwa 
dolnośląskiego w okresach 2008/2007 i 2009/2008 

Parametry statystyczne 2008/2007 2009/2008 

Wartość maksymalna 1,0133 1,0587 

Wartość minimalna 0,9858 0,9782 

Mediana 0,9978 0,9968 

Odchylenie standardowe 0,0058 0,0091 

W województwie tendencje dotyczące dynamiki ludności w latach 2008/2007 i 2009/2008 

charakteryzują się dosyć równomiernym rozrzutem, dynamika oscyluje od 105,87% do 

97,82%. Mediana dynamiki wskazuje na ujemną tendencję przyrostu ludności. Dynamika w 

poszczególnych miastach była bardziej zróżnicowana w okresie 2009/2008 niż w 2008/2007. 

Zarówno w okresie 2009/2008 jak i 2008/2007 wzrost ludności odnotowano w takich 

miastach lub dzielnicach Wrocławia jak: Wrocław- Fabryczna, Wrocław-Krzyki, Wrocław-Psie 

Pole, Kąty Wrocławskie, Lubomierz, Mieroszów, Niemcza, Oborniki Śląskie, Pieńsk, 

Sobótka, Szczawno-Zdrój, Środa Śląska, Trzebnica i Wołów. Spośród wymienionych miast 

są przede wszystkim miasta małe (poniżej 10 000 mieszkańców), jedynie Trzebnica i Wołów 

mają ponad 12 tys. ludności. W grupie miast liczących powyżej 20 tys. ludności tylko w 
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trzech odnotowano wzrost liczby ludności w 2009 roku w stosunku do 2007 roku, jednak w 

2008 r. w porównaniu z 2007 rokiem lub w 2009 w porównaniu z 2007 zmniejszyła się liczba 

ludności. Były to Oleśnica, Oława i Polkowice. W badanym okresie największy spadek liczby 

ludności odnotowano w Prusicach w roku 2009 w stosunku do 2008 roku.  

Tabela 4. Ludność w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2007-2009 

     POWIATY                    2007 

2008 2009 

ogółem                        w tym mężczyźni   ogółem                        w tym mężczyźni   

Dolnośląskie 2878410 2877059 1378316 2876627 1377897,0 

Bolesławiecki 88557 88848 42974 89051 43087,0 

Dzierżoniowski 104303 103880 48946 103636 48766,0 

Głogowski 87584 87588 42505 87712 42552,0 

Górowski 36418 36410 17983 36317 17925,0 

Jaworski 51793 51761 25329 51581 25251,0 

Jeleniogórski 63824 63757 30461 63865 30497,0 

Kamiennogórski 46004 45723 22151 45562 22105,0 

Kłodzki 165146 164434 78654 163648 78329,0 

Legnicki 53251 53440 25953 53618 26066,0 

Lubański 56624 56427 27154 56085 27015,0 

Lubiński 105248 105248 51001 105170 50963,0 

Lwówecki 47732 47516 23086 47194 22917,0 

Milicki 36823 36869 18264 37036 18349,0 

Oleśnicki 103496 103782 50678 104047 50825,0 

Oławski 71540 71908 35093 72357 35294,0 

Polkowicki 61331 61447 30347 61622 30355,0 

Strzeliński 43993 43984 21604 43873 21561,0 

Średzki 49540 49828 24440 50119 24599,0 

Świdnicki 159723 159396 76417 159323 76360,0 

Trzebnicki 78248 78703 38530 79166 38796,0 

Wałbrzyski 182104 180776 85626 179526 85101,0 

Wołowski 47417 47332 23028 47344 23027,0 

Wrocławski 106080 108386 53201 111069 54485,0 

Ząbkowicki 68835 68732 33140 68575 33067,0 

Zgorzelecki 93732 93408 45248 92867 44956,0 

Złotoryjski 45598 45447 22085 45376 22120,0 

M. Jelenia Góra 85782 85378 39932 84564 39510,0 

M. Legnica 104754 104489 49463 104178 49306,0 

M. Wrocław 632930 632162 295023 632146 294713,0 

Źródło: Rocznik demograficzny, GUS, 2009, 2010 

 
W tabeli 4 przedstawiono liczbę ludności w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 

2007-2009. Wzrost ludności w okresie 2008/2007 i 2009/2008 odnotowano w powiatach: 
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bolesławieckim, głogowskim, legnickim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, 

średzkim, trzebnickim i wrocławskim (Tabela 4). 

3.2. Prognoza ludności 

Zgodnie z prognozami GUS liczba ludności do 2035 roku liczba ludności zarówno w Polsce, 

jak i na Dolnym Śląsku będzie maleć (rys. 2 i Tabela 5). Na Dolnym Śląsku prognozuje się, 

że dynamika spadku liczby mężczyzn będzie mniejsza niż kobiet. Porównując dane dla 2009 

r. i prognozy dla 2035 r., przewiduje się, że spadek liczby mężczyzn w województwie 

wyniesie 9,03%, a kobiet 9,20%. Mimo to dysproporcja między liczbą kobiet i mężczyzn 

zostanie na podobnym poziomie. Obecnie na Dolnym Śląsku (dane dla 2009 roku) na 100 

mężczyzn przypada 108,77 kobiet, a w 2035 roku prognozuje się, że wskaźnik ten wyniesie 

108,56 (Tabela 5). Średnia dla Polski wynosiła w 2009 roku 107,10 kobiet na 100 mężczyzn. 

 
Rys. 2. Prognoza liczby ludności na Dolnym Śląsku z podziałem na płeć w latach 2010, 2015, 2020, 

2025, 2030, 2035. 
Źródło: Roczniki Demograficzny 2010, GUS, Warszawa, 2010 

 

Ogółem na Dolnym Śląsku spadek liczby ludności w tym okresie wyniesie 9,12%, co 

odpowiada zmniejszeniem liczby ludności o ponad 262 tys. ludzi, co jest tożsame ze 

spadkiem liczby ludności we Wrocławiu o około 40%. Dla porównania w Polsce wskaźnik ten 

wynosi 5,7%. W większości województw w Polsce prognozuje się spadek liczby ludności, 

jednak w kilku województwach przewiduje się wzrost liczby ludności w badanym okresie, są 

to następujące województwa (Tabela 5): łódzkie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-

mazurskie. 
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Tabela 5. Prognoza ludności do 2035 roku [w tys.] 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2007

a
 2009

a
 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

w tys. 

OGÓŁEM     38115,6  38167,3 38092,0 38016,1 37829,9 37438,1 36796,0 35993,1 

Dolnośląskie  2878,4  2876,6 2863,8 2835,0 2799,9 2752,4 2688,3 2614,2 

Kujawsko-pomorskie  2066,1  2069,1 2063,5 2055,4 2040,7 2013,5 1971,6 1920,5 

Lubelskie  2166,2  2157,2 2144,0 2104,8 2063,0 2011,9 1946,6 1871,1 

Lubuskie  1008,5  10010,0 1009,7 1010,2 1007,6 999,2 983,6 963,6 

Łódzkie  2555,9  2541,8 2526,1 2475,0 2419,2 2353,3 2274,6 2188,0 

Małopolskie  3279,0  3298,3 3301,4 3338,0 3364,7 3373,3 3359,5 3328,7 

Mazowieckie  5188,5  5222,2 5250,2 5353,6 5429,8 5471,0 5480,2 5469,5 

Opolskie  1037,1  1031,1 1023,3 999,7 978,5 956,3 928,4 897,1 

Podkarpackie  2097,3  2101,7 2095,6 2092,0 2085,8 2069,5 2037,4 1992,7 

Podlaskie  1192,7  1189,7 1183,8 1169,0 1153,5 1133,4 1105,6 1072,3 

Pomorskie  2210,9  2230,1 2231,4 2262,9 2285,1 2292,4 2282,8 2262,8 

Śląskie  4654,1  4640,7 4612,0 4534,6 4447,1 4338,2 4202,1 4052,2 

Świętokrzyskie  1275,6  1270,1 1260,0 1232,3 1202,6 1167,8 1125,2 1076,9 

Warmińsko-mazurskie  1426,2  1427,1 1422,4 1413,3 1400,6 1379,7 1347,9 1309,4 

Wielkopolskie  3386,9  3408,3 3413,4 3453,5 3475,7 3471,7 3441,1 3393,9 

Zachodniopomorskie  1692,3  1693,2 1691,5 1686,9 1676,0 1654,4 1621,0 1580,1 

Mężczyźni  18411,5  18428,7 18380,5 18328,5 18238,6 18052,4 17742,8 17364,9 

Dolnośląskie  1379,5  1377,9 1371,3 1357,2 1341,2 1318,9 1288,2 1253,5 

Kujawsko-pomorskie  996,7  998,0 994,4 989,5 982,1 968,9 948,6 924,6 

Lubelskie  1050,0  1044,6 1038,5 1019,4 999,7 975,3 943,7 908,0 

Lubuskie  489,0  489,5 489,1 488,9 487,3 482,9 474,9 465,2 

Łódzkie  1216,3  1208,8 1200,8 1175,9 1149,8 1119,0 1082,1 1042,6 

Małopolskie  1589,2  1598,1 1598,5 1614,9 1628,1 1632,9 1626,0 1611,1 

Mazowieckie  2483,1  2497,8 2509,9 2557,7 2595,2 2616,7 2622,4 2619,4 

Opolskie  501,2  498,4 493,8 481,8 472,0 462,2 449,2 434,6 

Podkarpackie  1025,1  1027,6 1023,7 1021,9 1019,5 1012,0 996,1 974,1 

Podlaskie  581,2  579,2 576,2 568,5 561,1 551,3 537,8 521,6 

Pomorskie  1074,1  1083,1 1082,5 1095,9 1105,8 1108,9 1103,9 1094,4 

Śląskie  2244,9  2237,1 2221,1 2179,5 2135,5 2082,9 2018,0 1948,3 

Świętokrzyskie  621,4  618,3 613,2 599,1 584,6 567,5 546,4 522,8 

Warmińsko-mazurskie  695,0  695,5 692,3 687,1 680,6 670,2 654,4 635,8 

Wielkopolskie  1642,8  1653,4 1654,6 1673,2 1683,7 1681,4 1666,1 1643,8 

Zachodniopomorskie  822,0  821,4 820,7 817,9 812,3 801,5 784,8 765,2 

Kobiety   19704,1  19738,6 19711,4 19687,5 19591,3 19385,7 19053,3 18628,1 

Dolnośląskie  1498,9  1498,7 1492,4 1477,8 1458,7 1433,5 1400,2 1360,8 

Kujawsko-pomorskie  1069,5  1071,1 1069,1 1065,9 1058,6 1044,6 1023,0 995,9 

Lubelskie  1116,2  1112,6 1105,5 1085,3 1063,3 1036,6 1002,9 963,1 

Lubuskie  519,5  9520,5 520,7 521,4 520,3 516,3 508,7 498,4 
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Łódzkie  1339,6  1333,0 1325,3 1299,1 1269,4 1234,3 1192,5 1145,4 

Małopolskie  1689,9  1700,2 1703,0 1723,1 1736,5 1740,4 1733,4 1717,7 

Mazowieckie  2705,3  2724,4 2740,3 2796,0 2834,6 2854,4 2857,8 2850,1 

Opolskie  535,9  532,7 529,5 517,8 506,5 494,2 479,2 462,5 

Podkarpackie  1072,2  1074,1 1071,9 1070,1 1066,3 1057,5 1041,3 1018,7 

Podlaskie  611,4  610,5 607,6 600,5 592,5 582,1 567,9 550,7 

Pomorskie  1136,8  1147,0 1148,9 1167,0 1179,3 1183,5 1178,9 1168,4 

Śląskie  2409,2  2403,6 2390,9 2355,1 2311,6 2255,4 2184,1 2103,9 

Świętokrzyskie  654,1  651,8 646,8 633,1 618,1 600,3 578,8 554,1 

Warmińsko-mazurskie  731,1  731,6 730,0 726,1 720,0 709,5 693,5 673,5 

Wielkopolskie  1744,1  1754,9 1758,8 1780,2 1792,0 1790,3 1775,0 1750,1 

Zachodniopomorskie  870,3  871,8 870,7 869,1 863,6 852,9 836,2 814,9 

Legenda: 
a
 - Dane rzeczywiste 

Źródło: GUS, Rocznik Demograficzny 2010, Warszawa 2010 

 

3.3. Gęstość zaludnienia 

Gęstość zaludnienia na Dolnym Śląsku jest większa niż średnia w Polsce (rys. 3 i Tabela 6) i 

jest ona porównywalna z gęstością zaludnienia w województwie mazowieckim. Jedynie 

województwa śląskie i małopolskie charakteryzują się większą niż średnia krajowa gęstością 

zaludnienia. Gęstość zaludnienia w Polsce dla wszystkich lat od 2000 roku do 2009 wynosi 

122 osoby na km2. Na podstawie danych prezentowanych w tabeli 6 widać, że gęstość 

zaludnienia w województwie dolnośląskim ulegała większej fluktuacji w latach 2000-2006 niż 

średnio w kraju, jednak od 2007 roku jest ona stała i wynosi 144 osoby na km2. Związane 

jest to zarówno z przyrostem naturalnym ludności jak i z ruchami migracyjnymi. Na Dolnym 

Śląsku obserwowany jest ujemny przyrost naturalny ludności, więc wzrost wskaźnika 

gęstości zaludnienia w 2006 roku był spowodowany przede wszystkim ruchami 

migracyjnymi. 

Tabela 6. Gęstość zaludnienia na Dolnym Śląsku w latach 2000, 2005-2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Ludność na 1 km
2
 powierzchni ogólnej 

dla Dolnego Śląska  (stan w dniu 31 XII) 
146 108 145 144 144 144 

Źródło: Roczniki Demograficzny 2010, GUS, Warszawa, 2006, 2007. 2008, 2009, 2010 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

57 

 

  
Rys. 3. Gęstość zaludnienia w Polsce z podziałem na województwa stan na 31.12.2009 oraz liczba 

ludności w 2000 i 2009 roku [w tys. osób] 
Źródło: Roczniki Demograficzny, GUS, Warszawa, 2010, s. 519. 
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Występuje również znaczne zróżnicowanie gęstości zaludnienia na Dolnym Śląsku. W 2009 

roku gęstość zaludnienia w największych miastach Dolnego Śląska wynosiła: 

 we Wrocławiu 2159 osób na km2, 

 w Legnicy 2159 osób na km2, 

 w Wałbrzychu 1433 osoby na km2. 

W ostatnim okresie na Dolnym Śląsku saldo migracji30 jest dodatnie (dane dla lat 2007-

2009), co może świadczyć o atrakcyjności województwa dolnośląskiego oraz większej 

mobilności ludności. Migracje wewnętrzne (krajowe) odbywają się głównie w obrębie 

województwa. Najbardziej mobilną grupą ludności są osoby w wieku 25-29 lat, to w tej grupie 

wiekowej więcej osób napływa niż odpływa (głównie są to kobiety). Uwzględniając migracje 

zagraniczne ludności zauważono, że od 2009 roku napłynęło więcej ludności niż odpłynęło. 

W analizowanym okresie saldo migracji ludności w miastach jest ujemne a na wsiach 

dodatni, co świadczy o przeprowadzaniu się ludności z miast na wieś31. 

Analizując dane dotyczące migracji zagranicznych na pobyt stały, widać, że w ostatnim 

okresie wzrasta liczba imigrantów. W latach 2007 i 2008 w stosunku do 2005 roku ich liczba 

na Dolnym Śląsku zwiększyła się o około 130% i byli to przede wszystkim mężczyźni. Z kolei 

procent emigrantów również wzrósł i w latach 2007, 2008 i 2009, w stosunku do roku 2005 

wzrósł on odpowiednio o 119%, 104% i 28%. Najwięcej emigrantów stanowią osoby w wieku 

30-39 lat i są to przede wszystkim kobiety32. 

 

3.4. Wiek biologiczny i ekonomiczny ludności 

Ze względu na wiek wyróżnia się następujące biologiczne grupy wieku33: 

  0 – 14 lat — dzieci (tzw. młodość demograficzna), 

  15 – 64 lata — dorośli bez osób starszych, 

  65 lat i więcej — osoby starsze (tzw. starość demograficzna).  

  

                                                
30

 Saldo migracji to różnica między ludnością napływającą i odpływającą. 
31

 Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2009, 2010 
32

 J.w. 
33

 Urząd Statystyczny we Wrocławiu „Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 

2007-2008, Wrocław 2009, s.11. 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

59 

 

Tabela 7. Liczba ludności na Dolnym Śląsku według grup wiekowych w latach 2000, 2005, 2006-
2008

34
 

W I E K 
 

2000 2005 2007 

2008 

ogółem 
w tym 

mężczyźni 

miasta wieś 

razem 
 

w tym 
mężczyźni 

razem 
 

w tym 
mężczyźni 

O G Ó Ł E M  2912195 2888232 2878410 2877059 1378316 2027745 957129 849314 421187 

  0-  2 lata  79039 73987 79397 83826 43080 56833 29190 26993 13890 

  3-  6  121761 101002 97694 98100 50552 65721 33845 32379 16707 

  7-12  223810 181838 166690 160966 82412 103382 52859 57584 29553 

13-15  136340 110125 100579 96744 49435 62027 31762 34717 17673 

16-18  154773 121634 114595 110010 56220 71777 36590 38233 19630 

19-24  298183 301809 281592 268053 135964 182909 92310 85144 43654 

25-29  210586 243395 249265 253689 128045 181255 90623 72434 37422 

30-34  170884 208591 224863 231110 117118 166642 83845 64468 33273 

35-39  186670 168774 179314 187300 94775 131375 65924 55925 28851 

40-44  246371 183395 170320 166421 83575 114551 56653 51870 26922 

45-49  261666 240449 214133 199986 98046 138453 66089 61533 31957 

50-54  217367 252564 249391 246898 119249 176880 82799 70018 36450 

55-59  112871 206571 230300 234770 110775 173844 79138 60926 31637 

60-64  127712 104977 130784 151119 69755 114259 51600 36860 18155 

65-69  125019 115243 105284 100849 42025 77252 31756 23597 10269 

70-74  111512 107172 105433 104171 39671 78942 30022 25229 9649 

75-79  78457 88751 89928 88975 30887 65216 23032 23759 7855 

80 lat i 
więcej  49174 77955 88848 94072 26732 66427 19092 27645 7640 

Źródło: GUS, Roczniki Demograficzny, Warszawa, 2009, s. 519. 

Na podstawie prognozy liczby ludności dla Polski do 2035 r. z uwzględnieniem 

podziału na wiek35 oraz na podstawie danych historycznych należy zauważyć, że ludność 

Polski będzie się starzeć. W 2007 roku osoby w wieku od 0 do 15 lat włącznie stanowiły 

16,79% ludności Polski, a w wieku po 65 roku życia 13,46%. W kolejnych latach prognozuje 

się ciągły spadek liczby dzieci oraz wzrost liczby osób starszych. W 2035 roku osoby po 65 

roku życia mają stanowić ponad 23% populacji, podczas gdy osoby w wieku od 0 do 15 lat 

jedynie 13,55%. Osoby w wieku 18-59 lat w 2007 roku stanowiły 62,3% populacji, a w 2035, 

według prognozy GUS, będą stanowić 54,3% ludności Polski. 

W 2000 roku na Dolnym Śląsku udział dzieci w wieku od 0 do 15 lat stanowił 19,26% 

ludności w województwie, a w 2007 roku ten udział zmniejszył się do 15,44%. Z kolei procent 

osób w wieku 65 i więcej lat w 2000 roku wynosił 12,5% populacji dolnośląskiej, a w 2009 

                                                
34

 Ze względu na inne przedziały wieku podawane w Roczniku Demograficznym z 2010 r. nie podano danych dla 

roku 2009 [GUS, Roczniki Demograficzny, Warszawa, 2010]. 
35

 GUS, Roczniki Demograficzny, Warszawa, 2010. 
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roku - 13,45%. Tendencje demograficzne są więc podobne w kraju i w województwie 

dolnośląskim. W tabeli 7 przedstawiono dane dla Dolnego Śląska. 

W województwie dolnośląskim w 2008 roku osoby w wieku 65 i więcej lat stanowiły14,19% 

ludności w miastach i 11,8% ludności na wsiach. 

Ze względu na analizę rynku pracy istotna jest struktura ludności według tzw. 

ekonomicznych grup wieku36. Zgodnie z nią wyróżnia się ludność w wieku: 

 przedprodukcyjnym (kobiety i mężczyźni w wieku 0 - 17 lat), 

 produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18 - 64 lata i kobiety w wieku 18 - 59 lat), 

 poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety - 60 lat i więcej). 

Osoby w wieku produkcyjnym dzielą się na dwie podgrupy, tj. osoby mobilne i niemobilne. 

Przez osoby w wieku mobilnym rozumie się osoby (tj. mężczyźni i kobiety) w wieku 18 - 44 

lata. Osoby w wieku niemobilnym, to mężczyźni w wieku od 45 do 64 lat i kobiety od 45 do 

59 lat. Należy zauważyć, że osoby młode (tj. po zakończeniu nauki szkolnej) oraz osoby 

niemobilne w większym stopniu niż pozostałe grupy osób aktywnych zawodowo są 

zagrożone bezrobociem frykcyjnym. 

Na rysunku 4 przedstawiono strukturę ludności na Dolnym Śląsku według grup 

ekonomicznych. Można zauważyć trend spadku osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 

wzrost osób w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik osób w wieku nieprodukcyjnym (suma osób 

w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym 

zmniejszył się, a dokładniej w 2000 roku wynosił on 61 osób, a od 2005 roku wynosi 52 

osoby. Mogłoby się wydawać, że tendencja jest korzystna. Jednak warto porównać ten 

wskaźnik ze wskaźnikiem liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. Dla Dolnego Śląska. ten drugi wskaźnik to 24 osoby w wieku poprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym w roku w 2000 roku i w okresie od 2005 do 2007, a w 

latach 2008 i 2009 wskaźnik wzrósł do 25 osób. Należy również zwrócić uwagę, że 

występuje znaczna dysproporcja wartości wskaźnika miedzy kobietami i mężczyznami. Dla 

mężczyzn wskaźnik ten w 2009 roku wynosił 14 osób, a dla kobiet aż 37 kobiet. 

Dysproporcja wynika z dwóch faktów: 

 kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni, 

                                                
36

 Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 

2007-2008, Wrocław 2009, s. 10-11. 
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 kobiety są zaliczane od 60 roku życia do grupy osób w wieku poprodukcyjnym, a 

mężczyźni w wieku od 65 lat. 

Uwzględniając podział na płeć, również na wsiach i w miastach występują dysproporcje 

miedzy wartością wskaźnika osób w wieku poprodukcyjnym do 100 osób w wieku 

produkcyjnym. W 2009 r. dla kobiet w miastach wynosił on 39, a na wsiach 32, zaś dla 

mężczyzn w miastach 15, a na wsiach 11. 

 
Rys. 4. Struktura ludności na Dolnym Śląsku według ekonomicznych grup wiekowych w latach 2000, 

2005-2009. 
Źródło: GUS, Rocznik demograficzny, Warszawa 2007, 2008, 2009, 2010 

Z punktu widzenia przeprowadzanej charakterystyki rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionu istotną informacją jest prognoza liczby ludności w poszczególnych ekonomicznych 

grupach wiekowych. W tabeli 8 przedstawiono taką prognozę dla Dolnego Śląska z 

podziałem na płeć oraz wyliczonymi wskaźnikami ludności w wieku nieprodukcyjnym i w 

wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Opublikowane przez Urząd Statystyczny prognozy wskazują, że od 2020 sytuacja w 

ekonomicznej strukturze wieku ulegnie znacznej zmianie. Nastąpi znaczy wzrost osób w 

wieku poprodukcyjnym przypadający na osobę w wieku produkcyjnym i dotyczy to głównie 

kobiet. Wyliczone prognozy dotyczą obecnie obowiązującej klasyfikacji grup wiekowych, 

która wynika m.in. z regulacji prawnych dotyczących wieku emerytalnego. Prognozuje się, ze 

w 2035 roku w strukturze ludności będzie 14% osób w wieku przedprodukcyjnym i blisko 

dwa razy więcej w wieku poprodukcyjnym (27% ludności). 
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Tabela 8. Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym do 2035 r. stan w dniu 31 
grudnia [w tys.] 

Wyszczególnienie 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

wiek przedprodukcyjny 494,6 480,4 483,8 470,4 428,5 385,5 

mężczyźni 253,8 247 248,5 242,2 220,7 198,5 

kobiety 240,8 233,4 234,3 228,2 207,9 187 

wiek produkcyjny 1880,9 1779,3 1659,8 1583,5 1554,9 1511,6 

mężczyźni 979,1 938,1 878,1 830,6 815,4 803,5 

kobiety 901,8 841,2 781,7 752,8 739,6 708,1 

wiek poprodukcyjny 488,2 575,3 657,3 698,6 704,9 717,1 

mężczyźni 138,4 172,1 214,6 246,1 252,1 251,5 

kobiety 349,8 403,2 442,7 452,5 452,7 465,7 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 52,3 59,3 68,7 73,8 72,9 72,9 

mężczyźni 40,1 44,7 52,7 58,8 58,0 56,0 

kobiety 65,5 75,7 86,6 90,4 89,3 92,2 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 26,0 32,3 39,6 44,1 45,3 47,4 

mężczyźni 14,1 18,3 24,4 29,6 30,9 31,3 

kobiety 38,8 47,9 56,6 60,1 61,2 65,8 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, dane z 2010 roku, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_10w_05_04.pdf 

Efekt permanentnego starzenia się społeczeństwa wpłynie na: 

 system kształcenia i edukacji,  

 strukturę świadczonych usług i strukturę spożycia, 

 styl życia, w tym sposób spędzania wolnego czasu, 

 rynek pracy, 

 konkurencyjność i potencjał rozwojowy województwa. 

3.5. Średnia długość życia i mediana wieku 

Zarówno w Polsce jak i na Dolnym Śląsku wskaźnik średniej długości trwania życia 

wzrósł. Dla porównania w 2000 roku przeciętnie w naszym województwie długość życia 

mężczyzn wynosiła 68,8 lat, a kobiet 77,6 lat. Od 2005 roku obserwuje się, że przeciętna 

długość życia dla mężczyzn wynosi 70,4 lata, a dla kobiet od 2007 roku - 79 lat37. Kobiety 

średnio żyją dłużej niż mężczyźni o około 9 lat. W ciągu ostatnich 10 lat zarówno długość 

życia kobiet, jak i mężczyzn wydłużyła się o około 2 lata. Porównując jednak długość życia 

kobiet i mężczyzn na Dolnym Śląsku ze średnią krajową widać (rys. 5, rys. 6), że kobiety w 

Polsce Zachodniej, w tym na Dolnym Śląsku żyją o około dwa lata krócej niż populacja 

                                                
37

 GUS, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009, s. 124. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_10w_05_04.pdf
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kobiet w południowo-wschodniej części kraju. Mężczyźni na Dolnym Śląsku żyją stosunkowo 

krótko. Jedynie w łódzkim mężczyźni żyją jeszcze krócej. 

  

Rys. 5. Przeciętne trwanie życia mężczyzn w 
Polsce z podziałem na województwa w 2009r. 
Źródło: Roczniki Demograficzny, GUS, Warszawa, 
2010, s. 528. 

Rys. 6. Przeciętne trwanie życia kobiet w 
Polsce z podziałem na województwa w 2009 r.  

 
Źródło: Roczniki Demograficzny, GUS, Warszawa, 
2010, s. 528. 

Na podstawie mediany wieku, tj. wieku środkowego, widać, że na Dolnym Śląsku, 

podobnie jak w Polsce, środkowy wiek jest coraz wyższy w kolejnych latach. Fakt ten 

świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Mediana wieku na Śląsku jest większa niż w tym 

samym okresie w kraju, a więc przeciętny Dolnoślązak jest starszy niż przeciętny Polak. 

Osoby żyjące w miastach są starsze niż na wsiach oraz środkowy wiek kobiet jest większy 

niż mężczyzn, co wynika z faktu, że kobiety żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni. 

Na podstawie danych dla powiatów (Tabela 9), publikowanych przez Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu38 można wskazać powiaty o najwyższych wartościach mediany wieku, tj. powyżej 

40 lat. W 2008 roku były to cztery powiaty: miasto Jelenia Góra (42,939), wałbrzyski (41,9), 

kłodzki (40,7) i dzierżoniowski (40,6). Najniższą wartość mediana wieku przyjmowała w 

powiatach: oleśnickim (34,2), oławskim (34,9), milickim (35,3) oraz powiat polkowickim 

(35,4). W tabeli 9 przedstawiono medianę wieku we wszystkich powiatach województwa 

dolnośląskiego w roku 2008 z podziałem na płeć. 

 

                                                
38

 Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 

2007-2008, Wrocław 2009, s.25. 
39

 W nawiasach podano medianę wieku w poszczególnych powiatach. 
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Tabela 9. Mediana wieku według płci i powiatów w 2008 r. Stan na 31 XII 
Powiaty Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Województwo ogółem 38,5 36,3 41,1 

bolesławiecki 37,1 35,2 39,2 

dzierżoniowski 40,6 37,5 43,8 

głogowski 36,5 34,9 38,4 

górowski 35,6 34,1 37,2 

jaworski 38,1 36,0 40,6 

kamiennogórski 38,6 35,8 41,8 

kłodzki 40,7 37,7 43,6 

legnicki 37,5 35,4 39,9 

lubański 37,9 35,5 41,0 

lubiński 37,8 36,1 39,6 

lwówecki 38,0 35,7 40,6 

milicki 35,3 33,7 37,3 

oleśnicki 34,2 34,6 37,9 

oławski 34,9 35,2 38,6 

polkowicki 35,4 34,2 36,5 

strzeliński 38,0 35,9 40,4 

średzki 36,4 34,9 38,1 

świdnicki 38,8 36,3 41,5 

trzebnicki 36,2 35,0 37,4 

wałbrzyski 41,9 38,5 45,0 

wołowski 37,9 36,2 39,9 

wrocławski 35,9 34,7 37,1 

ząbkowicki 39,0 36,6 41,4 

zgorzelecki 38,5 36,2 41,1 

złotoryjski 36,7 34,9 38,9 

m. Jelenia Góra 42,9 39,3 46,2 

m. Legnica 39,0 36,4 41,9 

m. Wrocław 39,5 37,0 42,5 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 

latach 2007-2008, Wrocław 2009, s.25. 

Największa dysproporcja mediany wieku kobiet i mężczyzn wystąpiła w mieście Jelenia 

Góra, gdzie wartość mediany kobiet była o 6,9 lat wyższa niż mężczyzn, a najmniejsza 

dysproporcja występowała w powiecie polkowickim (o 2,3 lata mediana wieku dla kobiet jest 

większa od mediany wieku mężczyzn) oraz trzebnickim, w którym ta różnica wynosi 2,4 lata. 

Spośród największych miast dolnośląskich (Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Wrocław) 

Legnica charakteryzuje się najniższą wartością wieku środkowego. Można zauważyć, że w 

powiatach, w których w latach 90-tych przeprowadzono restrukturyzację przemysłu ciężkiego 

(np. powiat wałbrzyski) ludność jest starsza. Powiaty, w których mediana jest najniższa, 

również dysproporcja między medianą wieku kobiet i mężczyzn jest mniejsza, są to również 

te powiaty, w których w ostatnim okresie nastąpił wzrost liczby ludności. 

 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

65 

 

4. Rynek pracy 

4.1. Pracujący 

W tabeli 10 przedstawiono liczbę osób pracujących z podziałem na działy gospodarki i  

uwzględnieniem podziału na płeć. 

Tabela 10. Pracujący w województwie dolnośląskim w latach 2005-2008 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Pracujący  
w dziale   

ogółem  
w tym 
kobiety 

ogółem  
w tym 
kobiety 

ogółem  
w tym 
kobiety 

ogółem  
w tym 
kobiety 

886474 411884 916455 422592 970842 445353 1009990 464274 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

74841 29931 74992 30064 75436 30095 74845 30204 

w tym rolnictwo  70268 693 70320 29387 70294 29340 70111 29433 

Przemysł  234793 73286 244482 76659 261168 85066 261266 84266 

w tym przetwórstwo 
przemysłowe  

195525 67201 205467 70708 221777 79063 221450 78141 

Budownictwo  47939 4811 52269 4968 59805 5519 67649 6922 

Handel i naprawy 155423 80797 157151 84109 168627 88332 175504 92004 

hotele i restauracje 18598 12169 18839 12617 19908 13290 23533 15167 

transport, gospodarka 
magazynowa i 
łączność 

52220 13588 55878 13934 59135 14370 57351 14832 

pośrednictwo 
finansowe 

22770 15765 24767 17083 25554 17789 33018 20863 

Obsługa 
nieruchomości i firm 

75386 34838 81775 34519 90347 40378 102135 47386 

Administracja 
publiczna i obrona 
narodowa; 
obowiązkowe 
zabezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

41903 26928 42581 27356 43702 28310 44071 28752 

Edukacja  75984 57327 75403 56706 76243 57369 76930 57884 

ochrona zdrowia i 
pomoc społeczna 

58664 47325 59620 48142 60670 48957 61979 50042 

działalność usługowa, 
komunalna, społeczna 
i indywidualna, 
pozostała 

27953 15116 28698 15535 30247 15878 31709 15952 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2009, Wrocław 
2009 

Dane dotyczą województwa dolnośląskiego. Uwzględniono okres 2005-2008, ponieważ 

publikowane dane dla 2009 roku nie są porównywalne z danymi wcześniej publikowanymi ze 

względu na zmianę klasyfikacji według działów gospodarki. Najwięcej osób jest 

zatrudnionych w takich działach gospodarki narodowej jak: przemysł, w tym przede 

wszystkim przemysł przetwórczy, handel i naprawy. Ponad 10% pracujących jest w edukacji 
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oraz ochronie zdrowia i pomocy społecznej. W ostatnim okresie zmniejszyła się liczba osób 

pracujących w rolnictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Największy wzrost 

zatrudnienia wystąpił w budownictwie i to w odniesieniu do kobiet (w 2008 roku pracowało 

ponad 25% kobiet więcej w tym dziale niż w 2007 roku), a następnie w hotelarstwie i w 

restauracjach, pośrednictwie finansowym i obsłudze nieruchomości i firm. W pozostałych 

działach gospodarki zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie. 

4.2. Współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia 

Podstawowymi wskaźnikami chrakteryzującymi rynek pracy, obok stopy bezrobocia 

są wskaźnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Przez wskaźnik aktywności 

zawodowej rozumie się liczbę osób aktywnych zawodowo (tj. pracujących i bezrobotnych) w 

stosunku do liczby ludności powyżej 15 roku życia. Wskaźnik zatrudnienia, to liczba osób 

pracujących do liczby ludności powyżej 15 roku życia.  

W ostatnim okresie (2007-2009) wzrósł wskaźnik zatrudnienia, trend dotyczy zarówno kobiet 

jak i mężczyzn, chociaż nadal jest on wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. 

Współczynnik aktywności zawodowej utrzymuje się na zbliżonym poziomie w badanym 

okresie, jednak wśród kobiet nieznacznie on spadł w latach 2007-2009 w stosunku do 2005 

roku, co świadczy o zmniejszeniu zainteresowaniem podjęciem pracy i wykonywaniem pracy 

przez kobiety. Korzystnym zjawiskiem jest spadek liczby osób biernych zawodowo. 

Celem polityki społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej jest dążenie do zwiększenia 

aktywności zawodowej i poziomu zatrudnienia, tym samym zmniejszenie liczby osób 

biernych zawodowo. Dla porównania w 2007 roku w Unii Europejskiej wskaźnik aktywności 

zawodowej wyniósł 70,5%, a wskaźnik zatrudnienia - 65,4%40. Jak widać na Dolnym Śląsku 

wskaźniki te są znacznie niższe (Tabela 11). 

Tabela 11. Przeciętne roczne wskaźnik aktywności zawodowe i wskaźnik zatrudnienia dla Dolnego 

Śląska dla 2005 roku i lat 2007-2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2007 2008 2009 

LUDNOŚĆ w tys.   2388 2451 2388  2358 

Mężczyźni  1134 1166 1129 1118 

Kobiety  1254 1286 1259 1255 

Aktywni  zawodowo  1301 1305 1264 1272 

mężczyźni  709 733 702 697 

kobiety  592 573 561 575 

                                                
40

 GUS, Polska w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s.25. 
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Pracujący  1004 1140 1148 1141 

mężczyźni  552 648 645 628 

kobiety  451 492 503 516 

Bezrobotni  297 165 115 128 

mężczyźni  157 85 57 69 

kobiety  140 81 58 59 

Bierni  zawodowo  1087 1146 1125 1089 

Mężczyźni  425 433 427 406 

Kobiety  662 713 698 680 

Współczynnik  aktywności zawodowej w % 54,5 53,2 52,9 53,9 

mężczyźni  62,5 62,9 62,2 63,2 

kobiety  47,2 44,6 44,6 45,8 

Miasta  55,1 53,7 53,4 54,9 

Wieś  53,0 52,2 51,8 51,8 

Wskaźnik  zatrudnienia  w  %  42,0 46,5 48,1 48,5 

mężczyźni  48,7 55,6 57,1 56,9 

kobiety  36,0 38,3 40,0 41,1 

Miasta  42,8 47,4 48,9 49,5 

Wieś  40,1 44,2 46,4 46,2 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2009 i 2010, 

Wrocław 2009, 2010 

4.3. Struktura bezrobocia i stopa bezrobocia 

Na podstawie danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy podano 

podstawowe charakterystyki dotyczące bezrobocia na Dolnym Śląsku w latach 2004-2010 

według zarejestrowanego stanu na 31 grudnia danego roku. Porównując dane  na koniec 

grudnia w kolejnych latach badanego okresu najmniejsza liczba bezrobotnych na Dolnym 

Śląsku była w 2008 roku, a największa w 2004 roku. Po 2008 roku, w związku z kryzysem 

gospodarczym i spadkiem dynamiki PKB stopa bezrobocia wzrosła. Stosunkowo wysoki jest 

odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób zarejestrowanych jako bezrobotne. 

Stanowi to istotny problem na rynku pracy, ponieważ osobom długotrwale bezrobotnym jest 

trudno wrócić na rynek pracy. Ta grupa społeczna jest również narażona na większe ryzyko 

wykluczenia społecznego, w tym wykluczenia cyfrowego. Najwyższe wskaźniki uzyskiwano 

w początkowym okresie badawczym wynosiły one ponad 60% (w 2005 i 2006 roku 

długotrwale bezrobotnych było 65 % bezrobotnych, a w 2007 wskaźnik ten spadł do 61%). W 

ostatnich trzech latach wynosił on około 40%. Nie zmienia to jednak faktu, że bezrobocie 

długoterminowe jest nadal istotnym problemem na Dolnym Śląsku.  
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Tabela 12. Podstawowe dane o bezrobociu w województwie dolnośląskim w latach 2004-2010 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ogółem 257129 233352 185417 127457 113890 146260 150282 

kobiety 134747 125300 104435 72761 63378 74319 77700 

Mężczyźni 122382 108052 80982 54696 50512 71941 72582 

do 24 roku życia 55026 - - - - - - 

do 25 roku życia - 45197 31244 19639 19762 27394 27093 

Długotrwale bezrobotni
41

 - 152692 120808 77160 53493 56188 67034 

Długotrwale bezrobotni do 
ogółu bezrobotnych [%] - 65% 65% 61% 47% 38% 45% 

stopa bezrobocia
42

 [%] 22,4 20,6 16,6 11,4 10,0 12,8 13,0 

miasto 170045 153756 121129 81960 73313 94793 97088 

wieś 87084 79596 64288 45497 40577 51467 53194 

Źródło: DWUP, www.dwup.pl  

Na rysunku 7 przedstawiono liczbę kobiet i mężczyzn bezrobotnych. Podobnie jak dla 

danych ogólnych dotyczących bezrobocia, tak też liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn 

wrosła najbardziej w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego. W tym okresie przybyło o 

17% bezrobotnych kobiet w stosunku do roku 2008 oraz o ponad 42% bezrobotnych 

mężczyzn. Ponieważ w 2009 roku wzrost bezrobocia był spowodowany załamaniem 

koniunktury gospodarczej, więc na podstawie danych historycznych można przypuszczać, że 

mężczyźni w większym stopniu wykonują prace w branżach stricte związanych z koniunkturą 

(np. budownictwo) i dlatego ich zatrudnienie jest bardziej uzależnione od koniunktury 

gospodarczej niż kobiet. Na podstawie danych w tabeli 12 i rysunku 7 widać, że bezrobocie 

wśród kobiet jest większe niż wśród mężczyzn. W całym okresie analizy bezrobotne kobiety 

stanowiły ponad 50% wszystkich bezrobotnych, a największy ich udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych na Dolnym Śląsku był w 2007 roku i wyniósł on ponad 57%, najmniejszy zaś w 

2009 roku i wynosił 50,81%. Nie jest to jednak związane z poprawą sytuacji kobiet na rynku 

pracy lecz przede wszystkim z pojawieniem się wśród mężczyzn bezrobocia 

keynesowskiego (koniunkturalnego, cyklicznego), a tym samym znacznym wzrostem 

bezrobocia wśród mężczyzn.  

                                                
41

 Przez długotrwale bezrobotnych rozumie się osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy.  
42

 Podawana stopa bezrobocia jest tzw. stopą bezrobocia rejestrowanego. Inne wyniki są uzyskiwane dla tzw. 

stopy bezrobocia wyliczanej na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

http://www.dwup.pl/


 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

69 

 

 
Rys. 7. Liczba bezrobotnych według płci w okresie 2004-2010 

Źródło: DWUP, www.dwup.pl 

Przedstawione dane dotyczące bezrobocia korespondują z prezentowanymi w tabeli 11 

wskaźnikami aktywności zawodowej i zatrudnienia. Można przypuszczać, że ze względu na 

permanentnie utrzymujące się wysokie bezrobocie wśród kobiet, mogą one być bardziej 

zniechęcone niż mężczyźni do poszukiwania pracy i narażone na przejście do grupy 

biernych zawodowo. 

Różnie wygląda również dynamika liczby osób bezrobotnych z podziałem na miasto i wieś. 

Jak już wielokrotnie akcentowano w 2009 roku wystąpił największy przyrost liczby osób 

bezrobotnych w województwie. W miastach liczba osób bezrobotnych w 2009 w stosunku do 

2008 roku wzrosła o prawie 30%, a na wsiach o 26,8%. 

Niepokojącym zjawiskiem jest również stosunkowo wysoki udział osób młodych w liczbie 

bezrobotnych. Szczególnie niekorzystna sytuacja była w 2004 roku, w którym to ponad 20% 

bezrobotnych stanowiły osoby poniżej 24 roku życia. W kolejnych latach za osoby młode 

uważane osoby poniżej 25 lat. Najmniejszy udział bezrobotnych osób młodych w liczbie 

wszystkich bezrobotnych w  województwie był w okresie boomu gospodarczego, tj. w 2007 

roku i wyniósł on ponad 15%. W ostatnich dwóch latach wzrósł on do ponad 18%.  

Największy przyrost bezrobotnych młodych osób odnotowano w 2009 roku w stosunku do 

2008 roku i wyniósł on ponad 38%.  

Z punktu widzenia aspektów ekonomicznych oraz społecznych, osoby młode – bezrobotne, 

które nie mogą znaleźć pracy stanowią istotny problem na rynku pracy. Ich wiedza, zdobyta 

w szkole, bez możliwości konfrontacji w praktyce zawodowej szybko ulega dezaktualizacji. 

Bezrobocie frykcyjne wśród tej grupy ludności, która najczęściej jest w tzw. wieku mobilnym 

http://www.dwup.pl/
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sprzyja również migracjom i emigracji zarobkowej, co z kolei może przekładać się na 

pogorszenie wskaźników dotyczących liczby osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 

ludności w wieku produkcyjnym w kolejnych okresach. Brak możliwości znalezienia pracy 

przez osoby młode, często po szkole może świadczyć również o niedostosowaniu systemu 

edukacji do potrzeb rynku pracy. 

 
Rys. 8. Stopa bezrobocia w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2001-2010 (stan na koniec grudnia) 

[w %] 
Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy woj. Dolnośląskiego w grudniu 2010 r., Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Pracy, www. dwup.pl 

Porównując stopę bezrobocia w Polsce i na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich 10 lat widać, 

że zawsze w województwie dolnośląskim była ona wyższa niż w kraju. W ostatnich latach 

dysproporcja ta zmniejszyła się (rys. 8).  

Stopa bezrobocia w województwie w 2010 roku wynosiła 13%. Rozkład stopy bezrobocia w 

województwie nie jest równomierny. Są powiaty, charakteryzujące się znacznie wyższą 

stopą bezrobocia niż województwo (Tabela 13) oraz takie w których stopa bezrobocia była o 

ponad połowę mniejsza niż w województwie (Tabela 14). 

Tabela 13. Powiaty województwa dolnośląskiego o najwyższej stopie bezrobocia stan na 31.12.2009 i 

31.12.2010 [w %] 

Powiat Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 

górowski 24,9 27,4 

złotoryjski 26,4 26,5 

lubański 25,4 25,6 

lwówecki 24,8 25,4 

kłodzki 24,4 24,5 

dzierżoniowski 24,5 22,6 
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kamiennogórski 23,2 22,5 

jaworski 21,4 22,3 

Źródło: Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy woj. Dolnośląskiego w grudniu 2010 r., Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy, www. dwup.pl 

Tabela 14 Powiaty województwa dolnośląskiego o najniższej stopie bezrobocia 

stan na 31.12.2009 i 31.12.2010 [w %] 

Powiat Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 
wrocławski-ziemski 5,0  5,3 

wrocławski-grodzki 5,1 5,4 

polkowicki 8,7 9,1 

legnicki – grodzki 8,8                      9,2 

lubiński 8,2 9,6 

Źródło: Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy woj. Dolnośląskiego w grudniu 2010 r., Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy, www. dwup.pl 

Kolejne zestawienie pozwala porównać podregiony w woj. dolnośląskim według kryterium – 

stopa bezrobocia (Tabela15). Pod tym względem najmniej atrakcyjnym podregionem jest 

podregion wałbrzyski, natomiast najkorzystniejsza sytuacja jest w samym Wrocławiu oraz 

podregionie legnicko-głogowski. 

Tabela 15. Stopa bezrobocia w podregionach w okresie grudzień 2009 – grudzień 2010 roku 

Podregiony 
Stopa bezrobocia w % (stan na dzień) 

31. XII. 2009  31. XII. 2010  

Województwo dolnośląskie 12,8 13,0 

Podregion jeleniogórski 18,1 18,3 

Podregion legnicko-głogowski 11,5 12,2 

Podregion wałbrzyski 20,2 19,7 

Podregion wrocławski 12,5 12,8 

Podregion miasta Wrocław 5,1 5,4 

Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy woj. Dolnośląskiego w grudniu 2010 r., Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy, www. dwup.pl 

Sytuacja ta jest efektem ciągle występującego bezrobocia strukturalnego w regionie 

wałbrzyskim, a miasto Wrocław oraz powiaty z dobrze rozwiniętym przemysłem (lokalizacja 

KGHM i spółek córek) są najatrakcyjniejszymi obszarami w województwie ze względu na 

możliwość znalezienia pracy. 
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Tabela 16. Bezrobotni zarejestrowani według wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez 

pracy oraz stażu pracy  

Stan w dniu 31 XII w roku 2000 i w latach 2005-2009 (dane dla Dolnego Śląska) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

2000 2005 2007 2008 2009 

ogółem 
 

w tym 
kobiety 

ogółem 
 

w tym 
kobiety 

ogółem 
 

w tym 
kobiety 

ogółem 
 

w tym 
kobiety 

ogółem 
 

w tym 
kobiety 

O G Ó Ł E M  231653 129767 233352 125300 127457 72761 113890 63378 146260 74319 

WEDŁUG  WIEKU 

24 lata i mniej  65092 36372 45178 25088 19639 12050 19762 11994 27394 14731 

25-34  56747 35029 61992 36995 32789 21645 30414 19218 40422 23295 

35-44  59454 33723 46231 25912 22575 13709 19629 11676 25509 13799 

45-54  46384 23654 65190 32896 38054 20915 31047 16650 35586 17597 

55 lat i więcej  3976 989 14761 4409 14400 4442 13038 3840 17349 4897 

WEDŁUG  POZIOMU  WYKSZTAŁCENIA 

Wyższe  4921 3090 11345 7423 7762 5083 8456 5560 12067 7782 

Policealne oraz średnie  
   zawodowe  49146 33328 51372 32878 27817 18603 24600 16115 30995 18388 

Średnie ogólnokształcące  13507 10760 15840 11678 10186 7462 10261 7377 13730 9117 

Zasadnicze (zawodowe)   83014 40865 73659 34300 36765 18794 32437 15608 42779 18267 

Gimnazjalne, podstawowe 
   i niepełne podstawowe  81065 41724 81136 39021 44927 22819 38136 18718 46689 20765 

WEDŁUG  CZASU  POZOSTAWANIA  BEZ  PRACY 
b
 

  3 miesiące i mniej  53939 23310 56345 25641 39892 19581 46146 22806 54876 25020 

  3- 6  39160 21597 31339 16787 18073 10322 18481 10675 28701 14824 

  6-12  41776 21428 34944 18326 17891 10442 15951 9491 29008 14773 

12-24 49516 28002 35721 19285 16672 10085 12810 7792 17915 10264 

Powyżej 24 miesięcy  47262 35430 75003 45261 34929 22331 20502 12614 15760 9438 

WEDŁUG  STAŻU  PRACY 

Bez stażu pracy  54182 33334 45977 27819 22949 15103 19363 12734 22938 13652 

Ze stażem pracy 
c
:                   

  1 rok i mniej  30663 18324 32954 18462 17441 10444 16073 9641 20855 11836 

  1- 5  39929 21316 43070 22768 23971 13867 23499 13195 32344 16717 

  5-10  29774 17006 31265 17184 17037 9992 15043 8500 19506 9984 

10-20 45536 26001 42229 23291 23427 13491 20140 10941 24863 12295 

20-30  29473 13589 32915 14902 18733 8817 16004 7230 20004 8217 

powyżej 30 lat  2096 197 4942 874 3899 1047 3768 1137 5750 1618 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, www.stat.gov.pl/wroc 

W ostatnim okresie rośnie liczba osób bezrobotnych bez zawodu (Tabela 16) i w 2009 

roku stanowili oni 18,4% bezrobotnych zarejestrowanych w województwie. Najwięcej osób 

bezrobotnych jest z niższym wykształceniem. Wśród tej grupy osób najwięcej bezrobotnych 

po szkołach gimnazjalnych, podstawowych i nie mających ukończonej szkoły podstawowej. 

Stosunkowo dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym i stanowią oni około 30% bezrobotnych w województwie (dane dla 2009 roku). 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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Najwięcej osób bezrobotnych jest w grupie wiekowej 25-34 lata i stanowią one prawie 28% 

bezrobotnych oraz w grupie wiekowej 45-54 (24% bezrobotnych). 

Na podstawie przeprowadzanego monitoringu na rynku pracy w naszym województwie 

przez DWUP opracowano listę zawodów w których jest największy odsetek osób 

bezrobotnych w województwie. Należą do nich od 2007 roku takie profesje jak: sprzedawca, 

ślusarz, murarz, technik ekonomista, krawiec, kucharz, technik mechanik, szwaczka, 

robotnik gospodarczy, robotnik budowlany. Na koniec grudnia 2009 roku w wymienionych 10 

zawodach sklasyfikowano 24,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Z grupy 

wymienionych zawodów tylko robotnik gospodarczy jest zawodem deficytowym. Od II 

półrocza 2009 roku oferty pracy przewyższają liczbę napływających nowych bezrobotnych 

będących robotnikiem gospodarczym43. 

4.4. Wynagrodzenie 

Wynagrodzenia na Dolnym Śląsku rosną. Dynamika wzrostu średniego wynagrodzenia 

brutto w ujęciu nominalnym w roku 2009 w stosunku do 2008 wyniosła ponad 12%, a więc 

była wyższa niż wskaźnik inflacji w tym okresie. Najwyższe wynagrodzenia uzyskują 

pracownicy sektora przemysłowego, w tym górniczego, a następnie budownictwa, 

pośrednictwa finansowego, administracji publicznej i obrony narodowej. W okresie 2005-

2000 największy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w górnictwie, pośrednictwie 

finansowym, rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie. Wzrost gospodarczy przyczynił się do wzrostu 

wynagrodzeń w budownictwie (2007 rok w stosunku do 2006), a w ostatnim okresie (2009 

rok w stosunku do 2008) w budownictwie i w obsłudze nieruchomości i firm (Tabela 17). 

Najniższe wynagrodzenia są w przetwórstwie przemysłowym, hotelarstwie i restauracjach, 

handlu i naprawach, transportowym, gospodarce magazynowej i łączności, komunalnej 

działalności usługowej, społecznej i indywidualnej. 

W okresie 2000-2005 wzrost wynagrodzeń był większy w sektorze publicznym niż 

prywatnym. Podobnie w okresie prosperity 2007-2008 również dynamika wzrostu 

wynagrodzeń w sektorze publicznym była większa niż w prywatnym. 

                                                
43 Informacja o sytuacji na rynku pracy woj. Dolnośląskiego w grudniu 2010 r., Dolnośląski Wojewódzki Urząd 

Pracy, www. dwup.pl 
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Tabela 17.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
44

 (wartości nominalne) w województwie 
dolnośląskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2000 2005 2007 2008 2009 

w zł 

O G Ó Ł E M 1811,21 2329,93 2667,37 2923,58 3295,44 

sektor publiczny 1950,48 2604,28 2947,74 3303,97 3505,57 

sektor prywatny 1711,2 2188,74 2542,86 2770,52 3187,18 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 1697,42 2362,77 2628,04 2916,06 
3339,12 

Rybactwo 1912,29 2358,49 2046,98 2419,25 

Przemysł 1997,14 2610,14 3024,88 3264,43 3544,36 

 górnictwo 3601,62 5459,64 6556,36 6729,47 6989,17 

 przetwórstwo przemysłowe 1660,49 2088,91 2470,1 2725,67 2917,31 

 wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę 2567,95 3274,88 3772,76 4152,91 4886,84 

Budownictwo 1661,57 1901,39 2293,91 2529,87 3133,47 

Handel i naprawy 1404,63 1735,4 2015,72 2248,99 2728,49 

Hotele i restauracje 1283,02 1518,43 1693,83 1868,82 2201,32 

Transport, gospodarka magazynowa    
i łączność 2031,28 2383,95 2522,44 2658,27 2847,38 

Pośrednictwo finansowe 2612,43 3864,04 4334,21 4690,07 4858,05 

Obsługa nieruchomości i firm 1646,29 1870,86 2145,37 2422,22 3059,95 

Administracja publiczna i obrona  
narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 2356,29 3007,61 3323,45 3749,11 3960,05 

Edukacja 1850,69 2550,2 2780,82 3067,15 3267,13 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1459,02 1933,29 2422,71 2787,92 3048,55 

Działalność usługowa komunalna,  
społeczna i indywidualna, pozostała 1540,46 2061,25 2294,25 2498,14 2450,45 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, www.stat.gov.pl/wroc 

Z kolei w latach 2008-2009 większy był wzrost średniego wynagrodzenia w sektorze 

prywatnym niż państwowym. Wynika to m.in. z ponownego pobudzenia wzrostu 

gospodarczego oraz, w przypadku sektora publicznego, zamrożenia w wielu przypadkach 

wzrostu wynagrodzeń w wyniku ograniczania wydatków publicznych. 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu w marcu 2010 roku opublikował wyniki badań 

dotyczących wynagrodzeń w październiku 2008 roku w województwie dolnośląskim45. We 

wspomnianej publikacji przedstawiono wiele szczegółowych zestawień, które pozwalają na 

dokładniejszą charakterystykę uzyskiwanych wynagrodzeń przez poszczególne grupy 

                                                
44

 Dane nie ujmują wynagrodzeń osób zatrudnionych za granicą. 
45

 Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-

ekonomicznych za październik 2008 r. w województwie dolnośląskim, Informacja Sygnalna nr 3/2010, 

Wrocław, marzec 2010, www.stat.gov.pl/wroc 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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społeczne w województwie, jak również porównanie wynagrodzeń w naszym województwie z 

wynagrodzeniami w innych regionach kraju. Już we wstępie tego opracowania autorzy 

napisali, że badaniem objęto reprezentatywną grupę podmiotów o liczbie pracujących 

powyżej 9 osób46. Wynika stąd, że badaniem nie objęto mikroprzedsiębiostw. 

Ze względu na wysoką wartość merytoryczną badań autorka opracowania zdecydowała się 

przedstawić kilka wybranych informacji prezentowanych we wspomnianym już opracowaniu 

Urzędu Statystycznego.  

W tabeli 18 przedstawiono wynagrodzenia brutto pracowników według cech 

demograficznych (płeć, wykształcenie) oraz sektorów własności. Przeciętne wynagrodzenie 

w sektorze publicznym jest wyższe niż w sektorze prywatnym, różnica wynosi około 8%. 

Porównując wynagrodzenia uzyskiwane przez pracowników w sektorze publicznym i 

prywatnym według wykształcenia widać, że osoby z wykształceniem wyższym mają średnio 

większe wynagrodzenia w  sektorze prywatnym niż publicznym. Różnica wynagrodzeń w 

grupie pracowników z wykształceniem wyższym z tytułem co najmniej doktora oraz magistra, 

lekarza lub równorzędnym w sektorze prywatnym jest o ponad 33% wyższa niż w sektorze 

publicznym. W przypadku osób z wykształceniem wyższym z tytułem inżyniera, licencjata, 

dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym różnica ta wynosi ponad 31%. 

Na podstawie porównania wynagrodzeń brutto według płci widać, że dla każdego poziomu 

wykształcenia przeciętnie mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Największe różnice w 

wynagrodzeniach występują wśród osób z wyższym wykształceniem, zawodowym oraz 

podstawowym i niepełnym podstawowym. Wśród osób z wykształceniem wyższym z tytułem 

co najmniej doktora oraz magistra, lekarza lub równorzędnym mężczyźni otrzymują średnio o 

ponad 41% wyższe wynagrodzenie niż kobiety, a w grupie z wykształceniem wyższym z 

tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym o ponad 60%. 

W przypadku wykształcenia średniego zawodowego i zasadniczego zawodowego różnice te, 

na korzyść mężczyzn wynoszą odpowiednio prawie 35% i 55%. Mężczyźni z wykształceniem 

podstawowym i niepełnym podstawowym otrzymują o ponad 48% wyższe wynagrodzenie 

brutto niż kobiety z tym samym wykształceniem. 

 

                                                
46

 Jw., s. 1. 
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Tabela 18.  Miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych według płci, sektorów 
własności, poziomu wykształcenia za październik 2008 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przeciętne wynagrodzenia 
Wynagrodzenia 

najczęstsze 
(dominanta) ogółem mężczyźni kobiety 

sektor                             

publiczny prywatny 

w zł     

O G Ó Ł E M  3125,19 3515,54 2719,90 3294,66 3049,04 1848,00 

                                                 WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

Wyższe z tytułem co najmniej 
doktora oraz magistra, lekarza 
lub równorzędnym  4444,19 5413,51 3825,87 3934,84 5264,40 2949,14 

Wyższe z tytułem inżyniera, 
licencjata, dyplomowanego 
ekonomisty lub równorzędnym 4126,87 5214,69 3251,49 3389,12 4454,53 2566,68 

Policealne  2716,07 2933,86 2615,85 2907,23 2612,98 2264,13 

Średnie zawodowe  2899,87 3301,51 2450,59 3016,27 2857,95 2061,60 

Średnie ogólnokształcące  2563,21 2851,77 2365,95 2743,72 2515,85 1812,62 

Zasadnicze zawodowe  2474,75 2804,01 1808,32 2522,48 2465,21 1458,75 

Gimnazjalne  1734,04 1775,32 1542,03 1762,48 1730,77 1343,43 

Podstawowe i niepełne    
podstawowe  2199,33 2600,62 1752,16 2212,21 2196,20 1420,11 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-ekonomicznych 
za październik 2008 r. w województwie dolnośląskim, Informacja Sygnalna nr 3/2010, Wrocław, marzec 2010, 
www.stat.gov.pl/wroc 

Zróżnicowanie wynagrodzeń w poszczególnych grupach osób według kryterium 

wykształcenia największe jest wśród pracowników z wykształceniem wyższym. Na podstawie 

dominanty wynagrodzenia można wnioskować, że większość pracowników w 

wykształceniem wyższym otrzymuje o prawie 50% niższe wynagrodzenie brutto niż wynosi 

średnie wynagrodzenie w tych grupach. Nie zauważa się takich dysproporcji w pozostałych 

grupach. 

Na rys. 9 widać, że w województwie dolnośląskim zróżnicowanie wynagrodzeń jest istotne. 

Są powiaty w których wynagrodzenie jest wyższe od średniej województwa prawie o 40% 

oraz takie, w których jest ono o około 40% mniejsze od średniej województwa. Najwyższe 

wynagrodzenia są w powiatach, gdzie rozwinięty jest przemysł (KGHM, Kopalnia i 

Elektrownia Turów, Miasto Wrocław i powiat  wrocławski). Najniższe wynagrodzenia są w 

powiatach: milickim, lubańskim, górowskim, jaworskim, oleśnickim, ząbkowickim. 
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Rys. 9. Miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych według powiatów w 

województwie dolnośląskim za październik 2008 r. 
Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-ekonomicznych 
za październik 2008 r. w województwie dolnośląskim, Informacja Sygnalna nr 3/2010, Wrocław, marzec 2010, 

www.stat.gov.pl/wroc, s. 7 

Przeciętne wynagrodzenie w województwie dolnośląskim za październik 2008 roku było 

niższe niż średnie wynagrodzenie w kraju (rys 10). W porównaniu z innymi województwami 

wyższe wynagrodzenia otrzymywali mieszkańcy województwa mazowieckiego, śląskiego i 

pomorskiego. Wynika stąd, że Dolny Śląsk, jest dosyć atrakcyjnym regionem jeżeli chodzi o 

wynagrodzenia. 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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Rys. 10. Miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych według województw za 

październik 2008 r. 
Źródło: Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-
ekonomicznych za październik 2008 r. w województwie dolnośląskim, Informacja Sygnalna nr 3/2010, 

www.stat.gov.pl/wroc, Wrocław, marzec 2010, s. 9 

Porównując wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zaznaczono już, że przeciętne wynagrodzenie 

kobiet jest niższe niż mężczyzn (Tabela 18). Inna jest również struktura wynagrodzenia jeżeli 

chodzi o płeć. W strukturze wynagrodzeń mężczyzn składnik „nagrody i premie” mają 

większy udział niż w wynagrodzeniu kobiet (rys. 11). Pracownicy sektora publicznego mają 

większy udział w wynagrodzeniu składnika za pracę w godzinach nadliczbowych oraz 

znacznie większy udział dodatku za staż pracy. Związane jest to z charakterem prac 

wykonywanych przede wszystkim w sektorze publicznym oraz systemem wynagrodzeń. W 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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sektorze prywatnym w porównaniu do sektora publicznego większy udział w wynagrodzeniu 

brutto stanowi wynagrodzenie zasadnicze. 

 
Rys. 11. Struktura miesięcznego wynagrodzenia osobowego za czas faktycznie przepracowany w 

województwie za październik 2008 r, 
Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-ekonomicznych 
za październik 2008 r. w województwie dolnośląskim, Informacja Sygnalna nr 3/2010, www.stat.gov.pl/wroc, 

Wrocław, marzec 2010, s. 9 

 

4.5. Liczba emerytów i rencistów 

Liczba emerytów i rencistów w badanym okresie utrzymuje się na zbliżonym poziomie 

i wynosiła one w 2009 roku 687 tys. Wyższa jest dynamika przyrostu osób w wieku 

poprodukcyjnym niż osób na emeryturach i rentach. Warto przypomnieć, że w roku 2009 

osób w wieku 65 i więcej lat było około 380 tys., a osób w wieku poprodukcyjnym jest 479 

tys., tzn., że osób pobierających świadczenia społeczne (emerytów i rencistów jest o około 

43% więcej niż wynikałoby to z wieku emerytalnego). Wysokość emerytur stanowi około 1/3 

przeciętnego wynagrodzenia brutto w województwie. Przeciętna miesięczna emerytura i 

renta brutto wypłacana z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych jest o około 50% 

wyższa niż rolników indywidualnych (Tabela 19). Dane historyczne świadczą o pogorszeniu 

się stopy życiowej osób po przejściu na emeryturę. 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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Tabela 19.  Liczba emerytów i rencistów oraz świadczenia z ubezpieczeń społecznych w 
województwie dolnośląskim w latach 2000, 2005-2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Przeciętna liczba emerytów 
    i rencistów

47 
 w tys.   694,9 671 669,5 673,3 679,1 687,1 

z pozarolniczego systemu  
   ubezpieczeń społecznych  608,7 599,5 601,4 608,4 617 627,9 

rolników indywidualnych  86,3 71,5 68 64,9 62,1 59,2 

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto
48

  w zł: 

z pozarolniczego systemu  
   ubezpieczeń społecznych  858,7 1149,08 1237,77 1273,74 1394,21 1514,56 

rolników indywidualnych
49 

  667,51 839,18 890,68 905,07 956,48 1013,72 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, www.stat.gov.pl/wroc 

5. Gospodarstwa domowe 

5.1. Liczebność gospodarstw domowych i źródeł ich dochodów 

Charakterystyka gospodarstw domowych została przeprowadzona w oparciu o 

badania przeprowadzane na reprezentatywnej próbie przez Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu. W tabeli 20 przedstawiono charakterystykę gospodarstw domowych dla roku 

2000 oraz okresu 2005-2009. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym 

sukcesywnie zmniejsza się, ale zwiększa się liczba osób pracujących oraz zmniejsza się 

liczba osób pobierających świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. 

Znacznie zmniejszyła się liczba osób będących na utrzymaniu innych członków 

gospodarstwa domowego. Wynika to między innymi ze zmniejszającej się liczby dzieci w 

rodzinach oraz większej aktywności zawodowej. 

 

Tabela 20. Podstawowe dane o gospodarstwach domowych na Dolnym Śląsku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Gospodarstwa domowe objęte badaniem 2465 2820 2955 2939 2944 2939 

Przeciętna liczba osób  w gospodarstwie domowym, w tym: 2,99 2,91 2,88 2,77 2,73 2,75 

 pracujących 0,94 0,95 0,99 1,02 1,06 1,08 

                                                
47

 Bez zatrudnionych za granicą. 
48

 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych; w 2005 r. łącznie z kwotą jednorazowej 

wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej 

emerytury lub renty. 
49

 Łącznie z wypłatami z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku łączenia uprawnień do świadczeń z 

tego funduszu z uprawnieniami do świadczeń z Funduszu Emerytalno-Rentowego. 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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 pobierających świadczenia  
   z ubezpieczeń społecznych  
   i pomocy społecznej 

0,93 0,86 0,86 0,85 0,81 0,79 

o w tym emeryturę  
      lub rentę 

x 0,65 0,68 0,69 0,69 0,69 

 pozostających na utrzymaniu 1,07 1,02 0,94 0,82 0,78 0,78 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, www.stat.gov.pl/wroc 

 

5.2. Dochód rozporządzalny 

Dochód rozporządzalny i dochód do dyspozycji jest definiowany w Rocznikach 

statystycznych zgodnie z nomenklaturą systemu rachunków narodowych50. Przez dochód do 

dyspozycji rozumie się dochód, który gospodarstwa domowe przeznaczają na wydatki na 

towary i usługi konsumpcyjne oraz przyrost oszczędności. Dochody gospodarstw domowych 

pochodzą przede wszystkim z pracy najemnej, w około ¼ ze świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych i pomocy społecznej. 

Tabela 21. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych 
na Dolnym Śląsku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 

w zł 

Dochód rozporządzalny, w tym:  605,26 777,94 852,98 950,96 1118,57 1174,26 

z pracy najemnej  278,21 352,06 404,26 476,88 600 635,2 

z gospodarstwa  
   indywidualnego w rolnictwie

51
  15,99

 
 19,36 27,74 15,62 36,92 16,38 

z pracy na własny rachunek  52,62 57,90
 
 58,46 81,49 103,96 124,99 

ze świadczeń z ubezpieczeń  
   społecznych i pomocy społecznej  223,1 290,46 305,63 313,72 317,49 336,82 

Dochód do dyspozycji  582,93 751,4 823,52 920,73 1079,31 1130,16 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, www.stat.gov.pl/wroc 

Od 2007 roku wysoka jest dynamika wzrostu dochodów pochodzących z pracy na własny 

rachunek. Wynosiła ona w 2007 roku w stosunku do 2006 blisko 40%, a w okresach 2007-

2008 i 2008-2009 odpowiednio 28% i 20% (Tabela 21). 

Warto porównać dochód do dyspozycji z poziomem wyliczanego przez Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych przy Departamencie Statystyki Społecznej GUS52 minimum socjalnego i minimum 

                                                
50

 Dokładny opis można znaleźć publikacjach GUS, np. uwagi Rocznik Statystyczny Dział VIII Budżety 

gospodarstw domowych. 
51

 W tej kategorii błąd względny szacunków przekracza 10%. 
52

 www.ipiss.com.pl 

http://www.stat.gov.pl/wroc
http://www.stat.gov.pl/wroc
http://www.ipiss.com.pl/
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egzystencji. Wartości tych minimów przedstawiono w tabeli 22 Średni dochód do dyspozycji 

w województwie jest o około 25% większy niż minimum socjalne dla jednoosobowego 

gospodarstwa domowego. 

Średnia miesięczna emerytura brutto pochodząca z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 

społecznych jest o 67% wyższa na Dolnym Śląsku niż minimum socjalne dla 

jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego oraz o 11% wyższa w przypadku emerytury 

rolników indywidualnych.  

Tabela 22. Minimum socjalne i minimum egzystencji dla gospodarstw pracowniczych i emeryckich  
w 2009 roku w Polsce [zł] 
Wyszczególnienie Gospodarstwa pracownicze Gospodarstwo 

emeryckie 

Model gospodarstwa  M+K/2 M+K M+K+dziecko 
młodsze 

M+K+dziecko 
starsze 

M+K/2 M+K 

Minimum socjalne 901,70 1490,70 2212,00 2281,0 905,00 1483,30 

Minimum socjalne na 
osobę 

901,70 745,35 737,33 760,33 905,00 741,65 
 

Minimum egzystencji 472,10 794,20 1145,60 1253,30 421,90 698,00 

Minimum egzystencji na 
osobę 

472,10 397,10 381,87 417,77 421,90 349,00 

Źródło: www.ipiss.com.pl 

5.3. Struktura wydatków 

Analizując wydatki dolnośląskich gospodarstw domowych na jedną osobę nadal 

większość, bo ponad 95% wydatków przeznaczanych jest na towary i usługi konsumpcyjne, 

w tym ponad 20% na żywność i napoje bezalkoholowe, mieszkania i nośniki energii. W 

okresie 2000-2009 w strukturze wydatków znacznie wzrósł udział wydatków na transport, 

rekreację i kulturę, mieszkania i nośniki energii, żywność i napoje bezalkoholowe oraz na 

używki typu: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Ze struktury wydatków można 

wnioskować, że trochę poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych na Dolnym 

Śląsku, ponieważ wzrósł udział wydatków na dobra wyższego rzędu (rekreacja i kultura), 

jednak nadal budżety gospodarstw domowych w znacznej mierze obciążone są wydatkami 

na tak podstawowe dobra jak żywność, czy utrzymanie mieszkania. Trudno jednak 

interpretować dane statystyczne bez dodatkowej informacji, czy na przykład artykuły 

żywnościowe zostały zastąpione produktami lepszymi jakościowo. W tabeli 23 

przedstawiono wydatki dolnośląskich gospodarstw domowych na jedną osobę, a na rys. 11 

przedstawiono strukturę wydatków w roku 2000 i dla porównania w 2009 (rys.12). 

                                                                                                                                                   
 

http://www.ipiss.com.pl/
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Tabela 23. Wydatki w gospodarstwach domowych na Dolnym Śląsku w 2000 roku i 2005-2009 [w zł] 
(wartości nominalne) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2000 2005 2007 2008 2009 

w zł 

Wydatki ogółem   608,62 699,82 850,71 957,67 1013,17 

w tym towary i usługi konsumpcyjne 
a
 w tym: 586,29 673,28 820,47 918,4 969,08 

żywność i napoje bezalkoholowe  181,93 191,52 218,63 230,69 239,54 

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe  19,97 20,44 24,7 26,35 27,88 

odzież i obuwie  30,54 31,65 43,93 46,68 46,79 

użytkowanie mieszkania i nośniki energii  115,85 136,43 167,95 187,45 204,03 

wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego  41,46 32,99 49,98 53,77 55,29 

zdrowie  28,89 37,96 46,06 51,67 51,58 

   w tym artykuły farmaceutyczne . 24,42 25,87 27,97 30,8 

transport  53,31 64,82 72,22 103,76 104,05 

łączność  22,31 38,63 43,87 47,58 48,24 

rekreacja i kultura  40,74 53,14 67,9 78,23 87,01 

edukacja  6,21 9,24 11,87 11,32 12,34 

restauracje i hotele  8,91 17,33 17,55 21,21 26,66 

inne towary i usługi  30,89 32,71 45,17 46,86 51,52 

   w tym higiena osobista 14,45 18,43 23,69 26,87 29,4 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, www.stat.gov.pl/wroc 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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Rys. 11. Struktura wydatków na osobę w dolnośląskich gospodarstwach domowych w 2000 roku 
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Rys. 12. Struktura wydatków na osobę w dolnośląskich gospodarstwach domowych w 2009 roku 
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5.4. Wyposażenie gospodarstw domowych w  wybrany sprzęt 

Analizując posiadane przez gospodarstwa domowe wyposażenie, w tym sprzęt 

elektroniczny, można wskazać dobra, które posiadają wszystkie gospodarstwa domowe i bez 

których trudno sobie wyobrazić codzienne życie. Wśród przedstawionego przez Urząd 

Statystyczny zestawienia i z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy 

zwrócić uwagę na dynamikę przyrostu sprzętu elektronicznego, urządzeń komunikacyjnych 

(telefon komórkowy) czy dostępu do internetu. Chłodziarki, pralki i odbiorniki telewizyjne, 

praktycznie są na wyposażeniu prawie wszystkich gospodarstw domowych. Znacznie 

zmniejszyło się posiadanie przez gospodarstwa domowe magnetowidów, które de facto są w 

fazie schyłkowej i zostały zastąpione przez nowocześniejszy sprzęt. 

Tabela 24. Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania  

(dotyczy Dolnego Śląska) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2000 2005 2007 2008 2009 

w % ogółu gospodarstw domowych 

Chłodziarka  97,0 97,5 97,6 97,9 98,1 

Zamrażarka  37,9 28,7 27,1 29,2 33,2 

Automat pralniczy  77,8 86,1 85,7 88,3 92,4 

Zmywarka do naczyń  2,9 5,1 8,4 11,8 15,9 

Kuchenka mikrofalowa  17,8 34,4 43,5 46,9 50,7 

Samochód osobowy  42,0 41,2 46,5 48,7 55,6 

Zestaw do odbioru, rejestracji  
i odtwarzania dźwięku wieża)  37,8 44,7 43,5 43,1 43,7 

Odbiornik telewizyjny  98,3 97,0 97,2 97,4 98,1 

Telefon komórkowy  15,7 62,3 77,0 81,3 85,5 

Magnetowid  50,6 43,7 35,5 28,0 25,9 

Odtwarzacz płyt kompaktowych  10,7 10,7 15,0 14,9 15,2 

Zestaw kina domowego  . . 15,6 15,2 17,8 

Odtwarzacz DVD  . 23,7 41,1 48,9 53,3 

Urządzenie do odbioru telewizji  
   satelitarnej lub kablowej  46,5 46,6 51,2 55,8 59,4 

Komputer osobisty  16,4 38,8 48,7 55,4 59,8 

w tym z dostępem do Internetu  5,6 22,7 36,2 46,4 53,6 

Drukarka  9,0 24,4 32,3 35,0 38,4 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, www.stat.gov.pl/wroc 

W ciągu ostatnich 5 lat wysoka jest dynamika przyrostu w gospodarstwach domowych 

zmywarek (211%53), dostępu do internetu (136%), drukarek (57%), komputerów osobistych 

(54%), kuchenek mikrofalowych (47%), telefonów komórkowych (37%).  

                                                
53

 Liczby w nawiasach informują o ile procent większy jest udział gospodarstw domowych posiadających dany 

sprzęt w roku 2009 w stosunku do udziału gospodarstw domowych posiadających ten sprzęt w 2005 roku. Należy 

http://www.stat.gov.pl/wroc
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6. Podsumowanie 

Zaobserwowane trendy w rozwoju społecznym na Dolnym Śląsku są podobne jak dla Europy 

Zachodniej oraz dla Polski. Dotyczy do głownie takich cech demograficznych jak: 

 zmniejszającej się liczby mieszkańców na Dolnym Śląsku, 

 starzejącego się społeczeństwa – przeciętny Dolnoślązak jest starszy niż w innych 

regionach Polski oraz zmienia się struktura ludności – coraz większy udział w niej będą 

mieć osoby po 65 roku życia i coraz mniejszy będzie udział dzieci, 

 długości życia - przeciętny Dolnoślązak coraz dłuższej żyje, jednak jego długość życia 

ciągle jest krótsza niż w innych regionach Polski, 

 zmieniającej się struktury ludności ze względu na wiek biologiczny i ekonomiczny, tzn., 

że coraz więcej jest osób w wieku poprodukcyjnym oraz coraz mniej w wieku 

przedprodukcyjnym, 

 liczby osób w gospodarstwach domowych, która sukcesywnie się zmniejsza, 

 stosunkowo niskiej aktywizacji zawodowej społeczeństwa (niższej niż w Unii 

Europejskiej), 

 stopy bezrobocia, która jest wyższa niż średnie bezrobocie w kraju, jednak dysproporcje 

się zmniejszają, 

 wynagrodzenia, które jest stosunkowo wysokie na Dolnym Śląsku w porównaniu do 

wynagrodzenia w przeważającej części Polski, chociaż niższe niż w województwie 

mazowieckim,  

 znacznie niższego wynagrodzenia kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn z tym 

samym wykształceniem, 

 dochodów - Dolnoślązacy coraz więcej dochodu uzyskują z pracy najemnej i z pracy na 

własny rachunek, chociaż nadal wysoki jest udział świadczeń społecznych w źródłach 

dochodów, 

 znacznego zróżnicowania średniego wynagrodzenia i stopy bezrobocia w 

poszczególnych regionach i powiatach województwa dolnośląskiego, 

 przyrostu ludności i niskiej stopy bezrobocia w powiatach, w których ulokowany jest wielki 

przemysł, 

                                                                                                                                                   
pamiętać, że prezentowane dane nie uwzględniają parametrów technicznych danego sprzętu – trudno jest 

porównywać komputer, w 2005 roku z komputerem w 2009 roku.  
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 zmiany struktury zatrudnienia według kryterium sektorów gospodarki narodowej, tj. coraz 

mniej osób zatrudnionych jest w rolnictwie i coraz więcej w sektorze finansowym, 

budownictwie, 

 wyposażenia gospodarstw domowych, tj. dynamicznie wzrasta liczba wyposażenia 

ułatwiającego codzienne życie (zmywarka, mikrofala) oraz nowoczesnych kanałów 

komunikacji (internet), co świadczy o zmieniającym się stylu życia, pracy, zabawy oraz 

poprawie stopy życiowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 zmiany struktury wydatków – przeciętny Dolnoślązak coraz więcej wydaje na kulturę i 

rekreację, co świadczy o wzroście bogactwa i poprawie stopy życiowej, jednak wciąż 

stosunkowo wysoki jest udział wydatków na żywność i utrzymanie mieszkania.
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7. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Wydłużenie długości życia 

 Zmiana modelu rodziny 

 Migracja z kierunku z miast do wsi 

 W porównaniu z innymi województwami 

dosyć wysokie wynagrodzenia 

 Wzrost aktywizacji zawodowej (praca 

najemna i własna działalność 

gospodarcza), co widać w strukturze 

dochodów 

 Duża dysproporcja miedzy wynagrodzeń a 

emeryturą i rentą, dlatego może ten fakt 

pełnić funkcję motywacyjną 

 Struktura spożycia przez gospodarstwa 

domowe zbliżona do struktury spożycia w 

UE 

 Korzystny trend struktury zatrudnienia, 

który świadczy o rozwoju społeczeństwa w 

kierunku „trzeciej fali” (społeczeństwa 

informacyjnego, tj. spadek zatrudnienia w 

rolnictwie i przemyśle na rzecz wzrostu 

zatrudnienia w usługach) 

 Wyposażenie gospodarstw domowych 

świadczy o rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego 

 Dolnoślązacy są coraz bogatsi o czym 

świadczy wzrost wydatków na dobra nie 

pierwszej potrzeby, np. na edukację, 

kulturę, rozrywkę. 

 Spadek liczby ludności, niż demograficzny 

 Niekorzystne zmiany struktury ludności ze 

względu na wiek 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Wydłużenie długości życia 

 Zmiana modelu rodziny 

 Niska aktywizacja zawodowa 

 Wysoka stopa bezrobocia długotrwałego 

 Wysoka stopa bezrobocia wśród kobiet i 

osób młodych 

 Mężczyźni bardziej narażeni na 

bezrobocie koniunkturalne niż kobiety 

 Odpływ siły roboczej w wieku 30-39 lat 

 Wysokie dysproporcje w wynagrodzeniu 

między kobietami i mężczyznami w grupie 

osób z wykształceniem wyższym 

 Wysokie dysproporcje wynagrodzeń 

między powiatami 

 Duża dysproporcja miedzy wynagrodzeń a 

emeryturą i rentą – znaczne obniżenie 

stopy życia osób przechodzących na 

emeryturę lub rentę 

 Wzrost liczby imigrantów 
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SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Polityka Polski i UE mająca na celu 

aktywizację zawodową, w tym szczególnie 

kobiet i osób  

 Fundusze UE i fundacji prywatnych 

nakierowane na aktywizację zawodową 

niepełnosprawnych 

 Coraz więcej firm działa w duchu 

Odpowiedzialności Społecznej Biznesu 

 Dynamiczny rozwój demograficzny 

województw ściany wschodniej (większy 

przyrost naturalny ludności) 

 Dobra lokalizacja województwa 

dolnośląskiego (Czechy, Niemcy). 

 Podobne trendy demograficzne w starej UE  

 Kłopoty finansowe w Państwach UE 

 Województwa mazowieckie, śląskie i 

małopolskie są bardziej konkurencyjne niż 

województwo dolnośląskie 

 Dynamiczny rozwój demograficzny 

województw ściany wschodniej 
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C. Technologie IT – Rafał Trzaska 

1. Wprowadzenie 

Technologie informatyczne wkraczają w obszary żucia człowieka, w których do tej pory 

nie miały zastosowania lub też zastosowanie było ograniczone. Zastosowanie najnowszych 

technik cyfrowego przetwarzania informacji ma korzystny wpływ na rozwój gospodarczy w 

regionie, którego dotyczy. Dzięki rozmaitym technikom przekazu informacji znacznemu 

spłyceniu uległy wszelkie bariery wynikające z odległości pomiędzy osobami lub podmiotami, 

które to do codziennego życia potrzebują przekazu informacji na odległość.  

Zastosowanie technik ICT bardzo mocno uwidacznia się w edukacji. W efekcie 

znacznie większa część społeczeństwa ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych lub też przekwalifikowania. Jest to cechą społeczeństw mocno rozwiniętych. 

Społeczeństwa takie cechuje zdolność do kreowania jak również do korzystania z rozmaitych 

e-usług. E-usługi stanowią silne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości jak również 

ułatwiają mieszkańcom regionu poszukiwanie pracy. Techniki ICT ułatwiają sprawne 

funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym co powoduje, iż osoby te 

mogą być aktywne zawodowo jak również mogą prowadzić aktywne życie społeczne. 

Jednak aby powyższe działania były możliwe spełniony musi być jeden fundamentalny 

warunek. Jest nim dostęp do Internetu. Co za tym idzie region musi posiadać odpowiednią 

infrastrukturę teleinformatyczną. Jej brak określany jest terminem wykluczenia cyfrowego. 

Jednak pamiętać należy, iż wykluczenie cyfrowe to nie tylko brak infrastruktury. To również 

brak umiejętności korzystania z dobrodziejstw ICT lub też utrudnione korzystanie z 

technologii ICT przez osoby niepełnosprawne. Jednak jakiej nie przyjąć definicji wykluczenie 

cyfrowe prowadzi do swoistego podziału społeczeństwa na tych, którzy mają dostęp do 

technologii ICT jak również na tych, którzy dostępu do technologii ICT nie mają lub mają ale 

w bardzo ograniczonym zakresie. 

2. Wykluczenie cyfrowe 

Warto na wstępnie zadać sobie pytanie „Co to jest wykluczenie cyfrowe?”. 

Wykluczenie należy traktować jako proces, który charakteryzuje się stopniową utratą 

łączności ze społeczeństwem dając w efekcie końcowym oderwanie (izolację) jednostki bądź 

grupy od społeczeństwa. W ślad za Narodową Strategią Integracji Społecznej należy 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

93 

 

powtórzyć, iż wykluczenie społeczne to „(…) uniemożliwienie jednostce lub grupie pełnienie 

ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie 

zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób (…)”. 

Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż wykluczenie cyfrowe prowadzi w efekcie do izolacji 

jednostki lub grupy od społeczeństwa. W kolejnych rozdziałach pracy zostanie wykazana 

powyższa teza.  

2.1 Wykluczenie cyfrowe w zakresie infrastruktury 

Ten rodzaj wykluczenia cyfrowego jest najbardziej dotkliwy dla wszystkich grup 

społecznych jak również dla szeroko rozumianego biznesu i edukacji. Brak infrastruktury 

umożliwiającej dostęp do Internetu powoduje, co wskazują raporty OECD, iż region nie 

rozwija się tak mocno jak by się rozwijał gdyby był objęty dostatecznie mocno rozbudowaną 

infrastrukturą teleinformatyczną.  
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Na podstawie danych UKE widać, iż dostęp do stacjonarnych łączy 

szerokopasmowych na terenie województwa dolnośląskiego nie jest zadowalający. W 

województwie dolnośląskim funkcjonuje 78 operatorów telekomunikacyjnych. 

Liczba abonentów 384 tyś 236 

Liczba abonentów indywidualnych 349 tyś 904 

Liczba abonentów biznesowych 34 tyś 332 

Obszar województwa dolnośląskiego zamieszkały jest prze 2 mln 879 tyś mieszkańców 

zajmując tym samym piąte miejsce pod względem liczby ludności wśród województw Polski.  

Przy takim stanie pokrycia województwa łączami szerokopasmowymi 12% ogólnej 

liczby mieszkańców ma dostęp do szybkiego Internetu. Jednak jest to obraz uśredniony na 

województwo. Pamiętać należy, iż nie we wszystkich powiatach województwa dostęp do 

łączy szerokopasmowych jest taki sam. 

Rozwiązaniem tego problemu jest budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, która 

to miała być zrealizowana w ramach działań Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Przewodowe łącza szerokopasmowe mogą być dostarczane do abonenta poprzez 

telefoniczną infrastrukturę przewodową.  
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Na podstawie danych pobranych z UKE widać, iż dostęp do linii telefonicznych na 

terenie województwa jest znacznie większy niż w przypadku dostępu do łączy 

szerokopasmowych. W województwie dolnośląskim funkcjonuje 22 operatorów. 

Liczba abonentów 800 tyś 722 

Liczba abonentów indywidualnych 651 tyś 406 

Liczba abonentów biznesowych 149 tyś 316 

Oznacza to, iż 22,6% mieszkańców dolnego śląska posiada przewodowy telefon. 

Na podstawie tych danych trudno określić ile mieszkańców dolnego śląska 

jednocześnie korzysta z przewodowego szerokopasmowego Internetu oraz telefonu 

stacjonarnego w domu czy prowadząc biznes. Stwierdzić należy z całą mocą, iż operatorzy 

telefonii stacjonarnej jak również operatorzy szerokopasmowego dostępu do Internetu 

świadczą te same usługi. Coraz więcej z nich oferuje tak zwane usługi trzy w jednym czyli 

telefon, telewizja, Internet.  

Dla operatorów posiadających infrastrukturę przewodową tworzenie nowych dostępu 

do szerokopasmowego Internetu nie pociąga za sobą dużych kosztów inwestycyjnych. 

Zauważyć należy, iż w ramach modernizacji infrastruktury operatorzy coraz częściej migrują 

w stronę sieci PON realizując inwestycje ze środków UE. Sytuacja taka dotyczy głównie 

dużych aglomeracji miejskich. Jednak przy takiej inwestycji odzyskany sprzęt można 

przenieść w inne obszary udostępniając tym samym szerokopasmowy Internet nie ponosząc 

zbyt dużych kosztów inwestycyjnych. 

Oprócz operatorów telefonii stacjonarnej w województwie dolnośląskim funkcjonują 

również operatorzy telefonii komórkowej. Według danych UKE penetracja runku w Polsce 

przez operatorów komórkowych jest na poziomie 97% licząc tylko tych aktywnych 

abonentów. Część z nich korzysta za pewne z bezprzewodowej transmisji danych. W 

miastach takie rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze. W zależności od zasięgu stacji 

bazowej w obszarach wiejskich może działać gorzej. Pamiętać jednak należy, iż w 

przypadku telefonii komórkowej trudno dostęp do Internetu traktować jako szerokopasmowy. 

Rozwiązaniem wielu problemów w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie 

wdrożenie bezprzewodowego Internetu działającego w technologii LTE. Na podstawie UKE 

„(…)Raport o LTE, który jest nazywany systemem „prawie czwartej generacji" (3,9G). Jest on 

systemem przejściowym do 4G, następcy UMTS/HSPA oraz ma spowodować całkowite 

przejście na ruch pakietowy oparty na protokole IP.Rynek usług telekomunikacyjnych 
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podlega obecnie szybkiej ewolucji, znacznie szybszej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat 

temu. Powodem jest nie tylko lepszy dostęp do wiedzy czy rosnące wymagania 

użytkowników, ale też konieczność posiadania konkurencyjnych i interesujących ofert w 

portfolio każdego dostawcy usług.(…)”. W chwili obecnej trwają pilotowe wdrożenia LTE w 

różnych miastach polski. Jeśli sprawdzą się przewidywania to może okazać się, iż w krótkim 

czasie będziemy świadkami masowej ekspansji w kierunku szerokopasmowego Internetu. 

Wszystko zależeć będzie od polityki cenowej operatorów, którzy nie do końca mogą być 

przekonani o tym aby udostępniać nową technologię a zarazem ponosząc nowe koszty 

inwestycyjne. Pamiętać należy, iż stosunkowo niedawno ponosili koszty inwestycyjne 

związane z wdrożeniem sieci 3G. Jednak liberalizacja runku telekomunikacyjnego 

spowodowała, iż dopuszczeni zostali nowi gracze, którzy będą zainteresowani inwestycją a 

zarazem pozyskaniem jak największej liczby abonentów po to aby w stosunkowo krótkim 

czasie odzyskać zainwestowane pieniądze. Okazać się zatem może, iż ceny dostępu do 

szerokopasmowego Internetu przy wykorzystaniu technologii LTE nie będą znacząco wyższe 

od obecnie obowiązujących. 

Należy zauważyć, iż obecny trend rozwoju sektora telekomunikacji w Polsce 

spowodował, iż ceny za dostęp szerokopasmowy w Polsce są niższe niż w innych krajach. 

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest uwolnienie rynku telekomunikacyjnego. W 

chwili obecnej każdy może zostać operatorem, kto spełni określone przez ustawę 

wymagania. Innymi słowy aby zostać operatorem telekomunikacyjnym należy dokonać 

zgłoszenia w UKE to warunek konieczny. Drugim istotnym czynnikiem jest posiadanie 

odpowiedniego kapitału w celu zapewnienia możliwości prowadzenia biznesu.  

Poniższy wykres przedstawia porównanie ceny detalicznej oferowanej przez operatora 

alternatywnego względem oferty operatorów w UE.  
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Poniższy wykres przedstawia porównanie ceny detalicznej oferowanej przez operatora 

zasiedziałego względem oferty operatorów w UE.  

 

 

Jak łatwo zauważyć ceny za usługę dostępu do Internetu są bardzo zbliżone między 

operatorem zasiedziałym a operatorem alternatywnym ale w zakresie łączy o 

przepustowości 1 i 2 Mbit/s. Pamiętać należy, iż około 60% polaków korzysta właśnie z 

takiego dostępu do Internetu. Podyktowane jest to przede wszystkim jakością sieci 

dostępowej. Dla wyższych przepływności widać wyraźnie różnicę w cenie pomiędzy 

operatorem zasiedziałym i alternatywnym. Jednak każda z ofert operatorów na rynku 

telekomunikacyjnym w Polsce jest niższa od średniej ceny w UE. 
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2.2 Wykluczenie cyfrowe pozainfrastrukturalne. 

Jak wskazują badania w ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp 

do Internetu. W 60% tych gospodarstw jest komputer co oznacza, iż prawie 60% Polaków 

posiada komputer z dostępem do Internetu. Tylko 14% procent gospodarstw uzasadnia brak 

dostępu do Internetu względami finansowymi a około 6% podaje brak możliwości 

technicznych. Okazuje się również, iż prawie połowa najbiedniejszych gospodarstw 

domowych w Polsce posiada komputer. Wnioskować z powyższego należy, iż ceny nie są 

istotnym elementem. Często gospodarstwa domowe, w których nie ma dostępu do Internetu 

tłumaczą się, że nie jest im Internet potrzebny. Warto również zauważyć, iż wśród 60% 

Polaków, których gospodarstwa domowe posiadają komputer z dostępem do Internetu 

należy odjąć 13% osób, które choć mają możliwości techniczne pozwalające na korzystanie 

z Internetu nie korzystają z niego. Należy z całą mocą podkreślić, iż jest to kwestia motywacji 

a nie kosztów. 

Warto w tym miejscu zauważyć, iż 95% polskich przedsiębiorstw korzysta z 

komputerów a 93% ma dostęp do Internetu z czego ponad połowa korzysta z dostępu 

szerokopasmowego. 

Jak to zostało zauważone bariera infrastrukturalna nie jest jedyną przyczyną sytuacji, w 

której jednostka lub grupa nie ma dostępu do Internetu. Często mimo możliwości 

technicznych społeczeństwo nie korzysta z Internetu. Pytanie powstaje czemu? 

Powodów jest kilka, z których należy wymienić wiek, niepełnosprawność, poziom 

wykształcenia. 

W Polsce coraz prężniej działają fundacje, których celem  jest umożliwienie osobom  

starszym jak również niepełnosprawnym korzystanie z Internetu: 

 „Inicjatywa dla równouprawnienia Ślązaków 50+ w społeczeństwie informacyjnym” 

www.wkluczamy.pl 

 „Fundacja Widzialni.eu strony internetowe bez barier” www.widzialni.eu 

 Inicjatywa „Bez dyskryminacji” www.bezdyskryminacji.pl 

Głównym nurtem jaki wynika z działań prowadzonych przez wymienione powyżej 

inicjatywy jest stworzenie wszystkim ludziom równego dostępu do Internetu. Należy 

zauważyć, iż działania nie skupiają się tylko na osobach niepełnosprawnych ale również 

obejmują swoim zakresem osoby, które z innych powodów nie mogą korzystać z Internetu. 

Barierami utrudniającymi lub wręcz uniemożliwiającymi korzystanie z Internetu mogą być 

http://www.wkluczamy.pl/
http://www.widzialni.eu/
http://www.bezdyskryminacji.pl/
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kwestie nieodpowiedniego wykształcenia, potrzeba dostosowania stron internetowych tak 

aby więcej internautów mogło zdobywać umieszczone na stronach informacje. Główne 

działania Fundacji widzialni.eu związane są z zainteresowaniem urzędów oraz instytucji 

publicznych potrzebom osób niepełnosprawnych w zakresie wykluczenia cyfrowego. 

Organizatorzy starają się uświadomić, iż bardzo ważki problem stanowi czytanie ze 

zrozumieniem stron internetowych przez osoby głuche a w szczególności głuche od 

urodzenia. Językiem jaki znają jest język migowy a nie język polski. W języku migowym nie 

sposób oddać wszystkie wyrażenia i emocje jakie przekazuje język  mówiony co w efekcie 

przekłada się na trudności z czytaniem. Podobnie ma się sprawa w przypadku osób 

niewykształconych. Pomocne okazuje się dobieranie prostych wyrażeń oraz 

nieskomplikowanego języka. Niektóre strony internetowe jak również strony z e-learningiem 

do swojego działania wykorzystują język mówiony z czego osoba głucha nie jest w stanie 

wykorzystać. Rozwiązanie tej sytuacji jest bardzo proste. Wystarczy dołożyć do takich 

prezentacji napisy. Na stronach Fundacji widzialni.eu znaleźć można sposób według jakiego 

można dokonać audytu strony internetowej pod kątem przyjazności osobom niewidomym. 

Podkreślić należy, iż szczególny nacisk kładziony jest na zgodność z takimi standardami jak 

w3c, w3c css oraz wai (wcag 1.0). Organizatorzy inicjatywy „Bez dyskryminacji” oraz 

„Fundacji widzialni.eu” wskazują na szereg aktów prawnych, które wspierają działania 

mające na celu ułatwienie korzystania z Internetu. 

 

Najważniejsze z nich to: 

 

Deklaracja Ministrów Państw Członkowskich UE 

„Ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej uznali, że do 2010 roku strony 

internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w tym przede wszystkim dla osób niewidomych. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na swojej stronie internetowej informuje również o 

przygotowaniach do przyjęcia w 2008 roku Europejskiej Inicjatywy na rzecz eIntegracji.” – na 

podstawie widzialni.eu 

Pełna treść dokumentu http: http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=38&action=show 

 

Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 

http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=38&action=show
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Pełna treść dokumentu do pobrania ze stron MSWiA. 

 

Prawo polskie 

„W polskim prawie istnieje wiele zapisów mówiących o powszechnym dostępie 

obywateli RP do informacji publicznej. W 2001 roku uchwalono ustawę o Biuletynie 

Informacji Publicznej, którego zadaniem jest informowanie społeczeństwa o działaniach 

urzędów, firm i instytucji państwowych. Niestety żaden z przebadanych przez Polski Związek 

Niewidomych BIP-ów nie spełniał podstawowych wymagań dostępności dla niewidomych.” 

Pełna treść dokumentu http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=39&action=show 

 

Traktat ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

„Polska podpisała traktat ONZ - Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. Traktat 

wprowadza bardzo wiele postanowień dotyczących osób niepełnosprawnych w tym 

niewidomych odnoszących się do dostępności zasobów elektronicznych, internetowych. 

Tekst konwencji został opublikowany na stronach Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.” 

Pełna treść dokumentu http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=40&action=show 

 

Rada Europy Komitet Ministrów 

„Rada Europy wydała zalecenie dla państw członkowskich o nazwie: Plan działań Rady 

Europy dla promocji praw i pełnego uczestnictwo osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie: poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015”. 

Pełna treść dokumentu http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=41&action=show 

 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

„E-integracja stanowi klucz do realizacji celów dotyczących postępu gospodarczego i 

społecznego zakładanych w inicjatywie i2010 Społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu 

i zatrudnienia oraz w Strategii Lizbońskiej. Oznacza działania mające na celu stworzenie 

integracyjnego społeczeństwa informacyjnego, to znaczy społeczeństwa informacyjnego dla 

wszystkich. Jej celem jest umożliwienie każdej zainteresowanej tym osobie pełnego udziału 

w społeczeństwie informacyjnym, niezależnie od jej ewentualnego upośledzenia 

społecznego czy indywidualnego.(…) 

http://www.widzialni.eu/dokumenty/pip_2007-2010-1.pdf
http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=39&action=show
http://www.unic.un.org.pl/
http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=40&action=show
http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=41&action=show
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Priorytetowe obszary działań na rzecz integracyjnego społeczeństwa informacyjnego 

to:  

 eDostępność - przezwyciężanie technicznych barier i trudności napotykanych przez 

osoby niepełnosprawne oraz innych ludzi, którzy próbują w pełni uczestniczyć w 

społeczeństwie informacyjnym;  

 starzenie się społeczeństwa - pomoc ludziom starszym w dostępie do technologii i 

korzyści społeczeństwa informacyjnego;  

 e-umiejętności - rozwój umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi i 

komunikacyjnymi pracowników i obywateli;  

 e-integracja społeczno-kulturowa - wspieranie kulturowej różnorodności i integracji 

społecznej migrantów, młodzieży zagrożonej marginalizacją oraz mniejszości;  

 e-integracja geograficzna - zwiększenie społecznego i ekonomicznego dobrobytu 

osób z terenów wiejskich, zdegradowanych oraz o trudnej sytuacji gospodarczej;  

 integracja eGovernment - wykorzystanie technologii cyfrowych przy dostarczaniu 

usług publicznych w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zachęcenia do udziału 

w życiu lokalnej społeczności, wzmocnienia demokracji oraz pomocy osobom 

zagrożonym społecznym wykluczeniem.(…)” 

 Opracowane na podstawie archiwum UKIE 

2.3 Biznesowe wykluczenie cyfrowe 

Z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez firmę Gemius SA wynika, iż 93% firm z 

sektora MŚP posiada komputery natomiast 90% z nich dostęp do Internetu. Skoro 93% MŚP 

korzysta z komputerów to zadać należy pytanie w jakim stopniu do realizacjo procesów 

biznesowych wykorzystywane są posiadane zasoby informatyczne. 

Badania GUS z 2009 roku wskazują, iż niemal połowa firma posiada swoją stronę 

internetową oraz korzysta z poczty elektronicznej w celach biznesowych. Jednak większość 

firm z sektora MŚP wykorzystuje komputery jak zaawansowaną maszynę do pisania. Firmy 

MŚP Internet traktują tylko jako wyszukiwarkę napotykając wielokrotnie na problem 

aktualności informacji. Kłopot sprawia znalezienie potrzebnej informacji a zarazem aktualnej. 

Przyczyn cyfrowego wykluczenia w MŚP należy upatrywać w braku odpowiedniej 

wiedzy wśród pracowników i kadry zarządzającej. Zauważyć należy, iż podobnie jak ma to 

http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/092D92969C5B459DC12573A3004DB9EB?Open&RestrictToCategory=


 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

102 

 

miejsce przy wykluczeniu cyfrowym poza strukturalnym problem wykluczenia nie dotyczy 

strony finansowej. Zauważyć należy, iż w tym zakresie sektor MŚP dysponuje dużym 

wsparciem ze strony środowisk akademickich jak również ze strony prywatnych działań, 

które to zostały zainicjowane przez kapitał UE. Warto w tym miejscu wymienić: 

 Serwis www.boomway.pl – zainicjowany przez fundusze UE 

 Wrocławski Park Technologiczny – współdziałanie Politechniki Wrocławskiej oraz 

Miasta Wrocław 

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – działający w strukturach Politechniki 

Wrocławskiej 

 Inkubatory Przedsiębiorczości działające przy innych uczelniach Wrocławia 

 Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny – współdziałanie Akademii 

Medycznej oraz Miasta Wrocławia 

 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii – działające w strukturach Politechniki 

Wrocławskiej  

Ideą wszystkich wymienionych podmiotów jest wsparcie w działaniach początkujących 

przedsiębiorców, którzy to nie mają wiedzy z zakresu prowadzenia firmy. Jedyne co mają to 

pomysł na biznes a to jak wiadomo nie wystarcza. We wszystkich tych placówkach młodzi 

przedsiębiorcy uzyskają pomoc w zakresie tworzenia biznesplanu, pomoc prawną oraz 

wsparcie przy wdrażaniu informatyki jako narzędzia wspierającego realizację celów 

strategicznych swojej firmy.  

Ponad to centra umożliwiają kontakt świata biznesu z pracami badawczymi. W ten 

sposób do przemysłu transferowana jest wiedza wspierając tym samym działania związane 

ze społeczeństwem opartym na wiedzy. Jednocześnie takie działania przyczyniają się do 

ograniczenia wykluczenia nie tylko cyfrowego ale również wykluczenia z  innych obszarów 

biznesu i dziedzin powiązanych. 

http://www.boomway.pl/
http://www.technologpark.pl/
http://www.portal.pwr.wroc.pl/82302,241.dhtml
http://parkmedyczny.pl/witamy/
http://www.wctt.pl/
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3. Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Coraz niższe ceny za dostęp do Internetu 

 Koncesja na częstotliwości WiMAX w 

posiadaniu UMWD co można wykorzystać 

przy budowie DSS 

 Standaryzacja przyłącza internetowego po 

stronie abonenta 

 Stosunkowo łatwa do pokonania bariera 

cenowa sprzętu komputerowego i dostępu 

do Internetu 

 Nowoczesne technologie transmisji 

danych (LTE) 

 Niewystarczające pokrycie województwa 

dostępem do Internetu  

 Niewystarczające pokrycie województwa 

szerokopasmowym dostępem do Internetu 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Coraz więcej pojawiających się aktów 

prawnych przeciwdziałających wykluczeniu 

 Dotacje ze środków UE na rozwój 

szerokopasmowego Internetu (1,8 mld w 

2010 roku) 

 Powstające inicjatywy wspomagające 

przeciwdziałanie w zakresie wykluczenia 

 Tworzenie wszelkiego rodzaju e-usług 

wymuszać będzie tworzenie nowych 

dostępów do Internetu (podaż – popyt) 

 JST powinny prowadzić na swoim terenie 

projekty informatyczne gdyż znają najlepiej 

swoje potrzeby 

 Niewykorzystywanie przepisów prawa w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

 Niewłaściwe wykorzystanie środków UE 

na budowę sieci szerokopasmowych w 

województwie – projekt UMWD w zakresie 

DSS 

 Brak wsparcia dla inicjatyw 

przeciwdziałających wykluczeniu w 

zakresie ich popularyzacji 

 Utrudnianie w budowie publicznego 

dostępu do Internetu  
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D. e-Administracja - Konrad Jackowski 

1. Wprowadzenie 

Diagnozę stanu informatyzacji województwa dolnośląskiego w obszarze e-

Administracja podzielono na następujące części: 

 analiza obowiązujących strategii, 

 analiza przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia usług w 

formie elektronicznej, 

 analiza przygotowania wybranych urzędów (bibliotek) do świadczenia usług w formie 

elektronicznej, 

 analiza przygotowania odbiorców indywidualnych do korzystania z usług publicznych 

świadczonych w formie elektronicznej, 

 analiza przygotowania podmiotów gospodarczych do korzystania z usług publicznych 

świadczonych w formie elektronicznej, 

 lista obowiązujących strategii, 

 analiza SWOT. 

2. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do 

świadczenia usług w formie elektronicznej 

Oceniając przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia usług w 

formie elektronicznej (on-line), należy zanalizować następujące parametry: stan 

komputeryzacji urzędów, dostęp do Internetu, wykorzystywane w urzędzie technologie 

informacyjno-komunikacyjne oraz stopień zaawansowania wdrożenia usług elektronicznych. 

2.1 Stan komputeryzacji urzędów 

Podstawowymi parametrami w ocenie komputeryzacji urzędów są: obecność 

komputerów w urzędach oraz liczba pracowników, na których przypada jedno stanowisko 

komputerowe. Oprócz wymienionych twardych parametrów bezpośrednio warunkujących 

możliwość realizacji zadań z wykorzystaniem komputera istotny wpływ ma sposób 

zapewnienia niezawodności pracy środowiska informatycznego. Do jego oceny posłuży 

raport obecności w urzędach wyspecjalizowanych komórek zajmujących się obsługą 

infrastruktury IT. Ostatnim ocenianym parametrem będzie zapewnienie odpowiedniego 
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stopnia edukacji informatycznej mierzonej statystyką prowadzonych szkoleń dla 

pracowników urzędu z zakresu informatyki.  

Obecność komputerów w urzędach 

Stanowisko komputerowe w urzędzie to podstawowy czynnik pozwalający na 

optymalizację pracy: można zastosować wówczas wyspecjalizowane aplikacje obsługujące 

codzienną pracę biurową. Podstawę stanowią tu aplikacje biurowe, np. MS Office, lub ich 

odpowiedniki, wykorzystywane do edycji i przetwarzania dokumentów, arkuszy 

kalkulacyjnych, jak również obsługi poczty elektronicznej. 

 

Począwszy od roku 2007, we wszystkich urzędach są komputery.  

 

Do bardziej wymiernej oceny stanu komputeryzacji urzędów może służyć statystyka 

ilustrująca średnią liczbę komputerów przypadających na jedną osobę w urzędzie. 

 

Rys. 1. Średnia liczba komputerów przypadających na pracownika w urzędach woj. dolnośląskiego 
(opracowano na podstawie raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 

2008 roku) 

 

Wnioski 

 We wszystkich urzędach jednostek samorządu terytorialnego są już komputery. 

 Wskaźnik liczby komputerów przypadających na jednego pracownika z roku na rok 

rośnie i w woj. dolnośląskim osiągnął już 94%. Jest to wynik przewyższający średnią 
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krajową i plasuje województwo na drugiej pozycji; ustępuje ono miejsca jedynie woj. 

opolskiemu. 

 Nie ma istotnej różnicy pomiędzy stopniem dostępności komputerów w urzędach 

samorządu terytorialnego i urzędach gminnych. 

 Duża liczba komputerów przypadających na pracownika pozwala sądzić, że urzędy 

dysponują wystarczającą bazą stacji roboczych, by zapewnić pracownikom 

możliwość realizacji swoich zadań elektronicznie. 

2.2 Utrzymanie infrastruktury IT 

Podstawą zagwarantowania niezawodnego działania infrastruktury informatycznej jest 

zapewnienie wyspecjalizowanego serwisu, który obejmuje konserwacje i ewentualną 

rozbudowę sieci, stanowisk komputerowych, oprogramowania wykorzystywanego na 

stacjach roboczych do realizacji podstawowych prac biurowych oraz utrzymanie serwerów i 

pracujących na nich aplikacji wykorzystywanych do przechowywania i przetwarzania danych, 

udostępniania informacji i usług drogą elektroniczną w Internecie. Przy doborze 

odpowiedniego rozwiązania dla zapewnienia takiego serwisu bardzo ważny jest fakt, że 

obszar ten obejmuje szeroki wachlarz technologii zarówno sprzętowych, jak i programowych, 

wymagających dużej wiedzy i specjalizacji osób, które będą się takim serwisem zajmować. 

Możliwe rozwiązania to: utworzenie własnej wyspecjalizowanej komórki informatycznej lub 

outsourcing obsługi bądź wybranych jej części. Rozwiązania te mogą być również stosowane 

łącznie.  
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Rys. .2. Istnienie w urzędzie jednostki lub osoby odpowiedzialnej za obsługę IT – średnia krajowa 

(opracowano na podstawie raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 

2008 roku i Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce 

w 2010 roku) 

 

Ze względu na wspomnianą dużą różnorodność obecnych w urzędach technologii 

informatycznych istotnym elementem zapewnienia sprawnego serwisu jest również liczba 

osób zatrudnionych w dziale informatycznym. Ich większa liczba pozwala na podział 

kompetencji pracowników IT i zatrudnianie osób wyspecjalizowanych w poszczególnych 

technologiach. Na Rys. 3 przedstawiono średnią liczbę osób zatrudnionych w komórkach IT 

w urzędach powiatowych i gminnych województwa dolnośląskiego w latach 2006–2008. 
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Rys. 3. Średnia liczba osób pracujących w komórce informatycznej – woj. dolnośląskie (opracowano 

na podstawie raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku) 

 

Wnioski 

 Do zapewnienia poprawnego działania infrastruktury informatycznej w większości 

urzędów utworzono niezależny dział IT. Istnieje duża różnica pomiędzy urzędami 

powiatowymi i gminnymi. Pierwszy z nich z wynikiem 78% przewyższa urzędy 

gminne o 25 punktów procentowych. Na przestrzeni ostatnich lat można 

zaobserwować istotny wzrost tego wskaźnika w urzędach powiatowych (o 23 punkty 

procentowe pomiędzy 2008 i 2010 rokiem). Wskaźnik ten nie ulega istotnym 

zmianom w urzędach gminnych. 

 Można zauważyć duże dysproporcje w liczbie osób zatrudnionych na terenie woj. 

dolnośląskiego w działach IT: w urzędach powiatowych wskaźnik ten wynosił w 2008 

roku blisko 7, podczas gdy w urzędach gminnych niespełna 1,5. W urzędach 

powiatowych można zaobserwować wyraźny wzrost zatrudnienia w latach 2006–

2008, podczas gdy w urzędach gminnych wskaźnik ten nie zmienia się istotnie.  

2.3 Budżet przeznaczony na informatyzację 

Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój technik informatycznych i wynikające z tego 

szybkie „starzenie się” sprzętu komputerowego bardzo istotnym czynnikiem gwarantującym 

niezawodność pracy bazy sprzętowej i programowej jest zapewnienie wystarczających 
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środków niezbędnych do ich „odświeżania” (zakup lub wymiana stacji roboczych, rozbudowa 

serwerów i sieci logicznej) i dalszej rozbudowy. Trudno jednoznacznie wskazać powody 

niskich nakładów w tym obszarze. Mogą one wynikać z ograniczeń budżetowych, ale mogą 

być również wynikiem niedoceniania ich wpływu na sprawne funkcjonowanie urzędu.  

Na Rys. 4 i Rys. 5 przedstawiono procent budżetu przeznaczony na informatyzację.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. 4. Średni procent budżetu przeznaczonego na informatyzację urzędów 

powiatowych i gminnych (średnia krajowa) w latach 2007 i 2010 (opracowano na podstawie 

raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku i Wpływ 

informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 

roku) 
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Rys. 5. Średni procent budżetu przeznaczonego na informatyzację urzędów powiatowych i gminnych 

w roku 2008 – średnia krajowa i średnia dla województwa dolnośląskiego (opracowano na podstawie 

raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku) 

Wnioski 

 Nakłady na informatyzację w urzędach są niskie i nie przekraczają 2% budżetu. Na 

przestrzeni lat 2006–2010 nie zaobserwowano istotnej zmiany wartości tego 

wskaźnika.  

 Dane dla woj. dolnośląskiego różnią się znacznie od średniej krajowej. W urzędach 

powiatowych w woj. dolnośląskim nakłady były o ponad połowę niższe niż w kraju i 

wynosiły zaledwie 0,7%. Znacznie lepiej sytuacja wygląda w przypadku urzędów 

gminnych, gdzie wskaźnik (1,7%) był istotnie wyższy od średniej krajowej. 

2.4 Szkolenia personelu z zakresu informatyki 

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem pozwalającym zapewnić profesjonalną i 

efektywną realizację zadań urzędu w środowisku, w którym do pracy powszechnie 

wykorzystuje się systemy informatyczne, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 

wykształcenia informatycznego pracowników. Dotyczy to zarówno umiejętności związanych z 

obsługą podstawowych aplikacji biurowych wykorzystywanych do redagowania dokumentów 

i obsługi poczty elektronicznej, jak również wykorzystania aplikacji do obsługi specyficznych 

zadań, jak np. systemy finansowo-księgowe itp. Szkolenia takie wpływają bezpośrednio na 
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efektywność realizacji zadań. Wpływ szkoleń pracowników działów IT z zakresu 

najnowszych technologii (np. systemy zabezpieczeń) nie jest być może widoczny na co 

dzień, ale niewątpliwie wpływa na jakość działania całej infrastruktury informatycznej.  

Efektem miękkim takich szkoleń jest też obniżenie obaw pracowników przez skutkami 

wdrożeń nowych systemów, a przez to redukcja oporów. Rys. 6. przedstawia statystykę 

szkoleń pracowników z zakresu technik informatycznych.  

 
Rys. 6. Procent urzędów, w których prowadzono szkolenia z zakresu technik informatycznych w latach 

2006–2010 (opracowano na podstawie raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w 

Polsce w 2008 roku) 

2.5 Wnioski 

 W niespełna połowie urzędów powiatowych w skali kraju w roku 2010 prowadzono 

szkolenia z zakresu informatyki. Wskaźnik ten dla urzędów gminnych był o ponad 10 

punktów procentowych niższy.  

 Optymistyczna jest stała tendencja wzrostu tych wskaźników w obydwu typach 

urzędów w latach 2006–2010. Można wnioskować, że rośnie świadomość 

konieczności podwyższania kompetencji pracowników przez inwestowanie w ich 

wiedzę. 

2.6 Dostęp do Internetu 

Począwszy od roku 2007, wszystkie urzędu mają stały dostęp do Internetu.  
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Czynnikiem determinującym szybkość wymiany danych, a tym samym efektywny i 

niezawodny dostęp do portalu urzędu, jest typ łącza dostępowego oraz jego przepustowość. 

Rys. 7 przedstawia dane dotyczące rodzajów łączy wykorzystywanych w urzędach. 

 
Rys. 7. Typ łącza dostępowego do sieci Internet (opracowano na podstawie raportu Stan 

informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku) 

Wnioski 

 Wszystkie urzędy powiatowe i gminne mają dostęp do Internetu. 

 W przeważającej większości urzędy powiatowe i gminne woj. dolnośląskiego (ponad 

80%) wykorzystują do tego celu szerokopasmowe łącze DSL o przepustowości 

większej lub równej 2Mb/s, będące szybkim kanałem wymiany informacji. 

 W pewnej części urzędów (ok. 15%) wykorzystuje się wolne łącza modemowe (ok. 

10-15%). 

 Znikoma liczba urzędów wykorzystuje łącza typu SDI. 

 Nie ma istotnej różnicy pomiędzy wskaźnikami wykorzystania poszczególnych typów 

łączy w woj. dolnośląskim i na terenie kraju. 

 Nie ma istotnej różnicy pomiędzy wskaźnikami wykorzystania poszczególnych typów 

łączy w urzędach gminnych i powiatowych. 

2.7 Technologie informatyczne i komunikacyjne 

Efektywność pracy w urzędach bardzo istotnie zależy od możliwości szybkiej i 

niezawodnej wymiany danych elektronicznych. Podstawowym medium pozwalającym na 

komunikację między stacjami roboczymi i światem zewnętrznym są sieci logiczne. Różne 
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dostępne technologie sieciowe charakteryzują się różnymi parametrami, takimi jak 

przepustowość, szybkość transmisji, oraz różnym przeznaczeniem (wymiana informacji 

wewnątrz organizacji lub ze światem zewnętrznym). Rys. 8 przestawia wykorzystanie 

różnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w urzędach gminnych w roku 2008. 

Rys. 8. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędach 

gminnych w 2008 roku (opracowano na podstawie raportu Stan informatyzacji urzędów 

administracji publicznej w Polsce w 2008 roku) 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Bezprzewodowy

LAN

Kablowy LAN Intranet Extranet Żadne z

powyższych

Średnia krajowa Woj. dolnośląskie



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

114 

 

Wnioski 

 W urzędach zarówno powiatowych, jak i gminnych dominującym medium wymiany 

danych jest kablowy LAN – wykorzystuje go około 95% urzędów. Znacznie mniej 

popularne jest wykorzystanie sieci bezprzewodowych – są one dostępne jedynie w 

około 30% urzędów obu typów.  

 Intranet jest obecny w połowie urzędów, podczas gdy wykorzystanie extranetu 

deklaruje jedynie około 10% urzędów.  

 Wskaźniki wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 

województwa dolnośląskiego są porównywalne do średniej krajowej. 

 Nie ma większych różnic w popularności wykorzystania poszczególnych technologii 

między urzędami powiatowymi i gminnymi.  

2.8 Wykorzystanie systemów obiegu dokumentów i systemu zamówień publicznych 

Oprócz aplikacji biurowych niezbędnych do codziennego opracowywani dokumentów o 

zaawansowaniu wykorzystania technik informacyjnych świadczy wykorzystanie 

zaawansowanych systemów dedykowanych specyficznym funkcjom pełnionym w 

organizacji. Jednym z takich aplikacji jest komputerowy system zamówień publicznych. 

Rys. 9 przedstawia procent urzędów, w których wdrożono system zamówień.  

Rys. 9. Procent urzędów powiatowych i gminnych woj. dolnośląskiego używających 

systemu zamówień publicznych (rok 2008) (opracowano na podstawie raportu Stan 

informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku) 
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Uwzględniając specyfikę pracy urzędu zorientowanego w dużej mierze na 

przetwarzaniu dokumentów, bardzo istotne wydaje się wykorzystywanie zintegrowanych 

systemów wymiany, archiwizacji i obiegu dokumentów. Oprócz oczywistych korzyści, takich 

jak redukcja zużycia papieru, pozwalają one na zapewnienie pełnej identyfikowalności osób 

odpowiedzialnych za opracowanie dokumentów, pewność ich przechowywania i gwarancję 

dostarczenia dokumentu do odbiorcy.  

Rys. 10. Procent urzędów powiatowych i gminnych (średnia krajowa) używających 

systemu obiegu dokumentów (rok 2010) (opracowano na podstawie raportu Wpływ 

informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 

roku)  
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Wnioski 

 Wykorzystanie systemu zamówień publicznych deklaruje jedynie 12% urzędów 

powiatowych i niespełna 9% urzędów gminnych na terenie województwa 

dolnośląskiego. Wskaźniki te są istotnie niższe od średniej krajowej. 

 Ponad 60% urzędów powiatowych deklaruje wykorzystanie elektronicznego obiegu 

dokumentów. Wskaźnik ten jest nieco niższy w przypadku urzędów gminnych i 

wynosi 44%. 

2.9 Informacje o urzędzie w Internecie i usługi on-line 

W dzisiejszych czasach podstawowym miejscem poszukiwania informacji jest Internet. 

Zasadna jest więc promocja urzędu z wykorzystaniem tego medium. Najprostsza forma 

takiej promocji to umieszczenie w Internecie strony zawierającej podstawowe informacje, 

dane teleadresowe, misje, świadczone usługi, dane kontaktowe. Rys. 11 prezentuje procent 

urzędów na terenie woj. dolnośląskiego mających własną stronę WWW z podziałem na 

podregiony.  

 
Rys. 11. Odpowiedź na pytanie ankiety jednostek samorządu terytorialnego o własną stronę WWW 

(opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej akcji ankietowej) 

Wnioski 

 Przeważająca większość urzędów powiatowych i gminnych ma swoją stronę 

internetową. Na terenie podregionu miasta Wrocławia wszystkie urzędy 
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odpowiedziały pozytywnie na pytanie o posiadanie strony WWW. Kilka procent 

odpowiedzi negatywnych zanotowano jedynie w podregionach jeleniogórskim i 

wrocławskim.  

2.10 Usługi publiczne on-line 

Informacje o dostępności usług on-line dostarcza 9. sprawozdanie porównawcze 

dotyczące e-administracji Komisji Europejskiej. W raporcie badano:  

 12 usług publicznych dla obywateli: podatki dochodowe, poszukiwanie pracy, 

świadczenia z ubezpieczeń społecznych, dokumenty osobiste, rejestracja 

samochodu, wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie na policję, biblioteki 

publiczne, akty urodzenia i małżeństwa, zapisy na uczelnię wyższą, zgłoszenie 

zmiany adresu, usługa związana ze zdrowiem; 

 8 usług publicznych dla przedsiębiorstw: składki na ubezpieczenie społeczne 

pracowników, podatek od osób prawnych, VAT, rejestracja nowego przedsiębiorstwa, 

przekazywanie danych do urzędu statystycznego, zgłoszenie celne, decyzje o 

środowiskowych uwarunkowaniach, zamówienia publiczne. 

 

Rys. 12. Wskaźnik dostępności usług e-administracji. (Źródło: 9. sprawozdanie porównawcze dotyczące  

e-administracji Komisji Europejskiej) 

Szczegółowe informacje o poziomie świadczenia usług w Polsce na podstawie ww. 

sprawozdania przedstawione są w Tabela 1. 
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Tabela 1. Dostępność usług e-administracji w 2010 roku (Źródło: 9. sprawozdanie porównawcze 

dotyczące  

e-administracji Komisji Europejskiej) 

Podstawowe usługi w 2010 r. 

Średnia 

europejska 

EU27+ 

Polska 

Pełna dostępność on-line 20 podstawowych 

usług 
82% 

79% (wśród 32 badanych 

krajów – rok 2010 miejsce 19., w roku 

2009 miejsce 25.) 

Stopień zaawansowania usług  

e-administracji
54

 - usługi ogółem 
90% 

87% (wśród badanych krajów – 

rok 2010 miejsce 20.) 

Stopień zaawansowania usług  

e-administracji - usługi dla biznesu 
94% 

90% 

 

Stopień zaawansowania usług  

e-administracji - usługi dla obywateli 
87% 85% 

Pięć składowych doświadczenia użytkownika w 

odniesieniu do usług 
91% 79% 

 

1. Zadowolenia użytkowników 80% 95% 

2. Przejrzystość świadczenia usług 52% 63% 

3. Wielokanałowe świadczenie usług 88% 100% 

4. Ochrona danych osobowych 90% 100% 

5. Łatwość użytkowania 80% 56% 

Portale krajowe –– użyteczność (usability) 77% 80% - www.poland.gov.pl 

Portale krajowe  - ukierunkowanie na 

użytkownika (user-focused portal design) 
89% 100% - www.poland.gov.pl 

Portale krajowe  - podejście „jednego okienka” 

(ang. one-stop-shop approach) 
77% 78% - www.poland.gov.pl 

                                                
 

http://www.poland.gov.pl/
http://www.poland.gov.pl/
http://www.poland.gov.pl/


 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

119 

 

Wnioski 

 Dostępność usług w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 82%. Odnotowano 

wzrost tego wskaźnika w ostatnich latach. Polska w sprawozdaniu osiągnęła 

wskaźnik nieco niższy: 79%.  

 Niższa niż w krajach Unii jest u nas dostępność usług. 

 Zdecydowanie niższe wskaźniki Polska uzyskała przy ocenie zaawansowania usług 

publicznych zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw. 

 Również niższy jest wskaźnik oceniający doświadczenie obywateli w korzystaniu z 

usług on-line.  

2.11 Najczęściej dostępne funkcjonalności 

Poniżej przestawiono możliwość uzyskania informacji, pobrania formularzy oraz ich 

odsyłania, składania ofert zamówień publicznych i załatwianie całości spraw wyłącznie drogą 

elektroniczną. Rys. 13 przedstawia procent urzędów powiatowych i gminnych deklarujących 

posiadanie na swojej stronie ww. funkcji. 

 
Rys. 13. Procent urzędów powiatowych i gminnych (średnia kraju i średnia dla woj. dolnośląskiego) 

deklarujących posiadanie na swojej stronie wybranych funkcji związanych ze świadczeniem usług on-

line (opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej akcji ankietowej) 

2.12 Bariery świadczenia usług on-line 

Aby uzyskać pełniejszy obraz problemów i ograniczeń w świadczeniu usług on-line 

przez urzędy, przeprowadzono akcję ankietową skierowaną do JST na terenie województwa. 
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W ankiecie pytano o źródła najistotniejszych problemów ograniczających lub 

uniemożliwiających świadczenie usług drogą elektroniczną. Do wyboru były następującego 

możliwe odpowiedzi:  

 ograniczenia infrastruktury informatycznej (rozumianej szeroko jako braki sprzętowe, 

ograniczenia przepustowości sieci LAN lub dostępu do Internetu, problemy z 

oprogramowaniem), 

 ograniczenia budżetu na inwestycje w obszarze informatyzacji, 

 bariery wewnętrzne rozumiane jako obawy lub opór przed wdrażaniem nowych 

technologii lub rozporządzenia wewnętrzne.  

Wyniki uzyskane w akcji ankietowej zebrano w Tabela 2. 

 

Tabela 2. Źródła ograniczeń uniemożliwiających lub ograniczających świadczenie 

usług on-line (opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej akcji ankietowej) 

Podregion/Województwo Bariera 
Odpowiedź 

Tak Nie 

jeleniogórski 
infrastruktura 

informatyczna 
17% 83% 

jeleniogórski niski budżet  48% 52% 

jeleniogórski bariery wewnętrzne 3% 97% 

legnicko-głogowski 
infrastruktura 

informatyczna 
11% 89% 

legnicko-głogowski niski budżet  56% 44% 

legnicko-głogowski bariery wewnętrzne 6% 94% 

wałbrzyski 
infrastruktura 

informatyczna 
8% 92% 

wałbrzyski niski budżet  52% 48% 

wałbrzyski bariery wewnętrzne 0% 100% 

wrocławski 
infrastruktura 

informatyczna 
10% 90% 

wrocławski niski budżet  48% 52% 

wrocławski bariery wewnętrzne 0% 100% 

woj. dolnośląskie 
infrastruktura 

informatyczna 
12% 88% 

woj. dolnośląskie niski budżet  50% 50% 

woj. dolnośląskie bariery wewnętrzne 2% 98% 
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Wnioski 

 Najczęściej wskazywaną barierą uniemożliwiającą lub ograniczającą świadczenie 

usług on-line są ograniczenia nakładów na rozbudowę infrastruktury IT. Opcję tę 

wybrało 50% respondentów na terenie woj. dolnośląskiego. 

 Znacznie rzadziej (12% odpowiedzi pozytywnych na terenie woj. dolnośląskiego) jako 

źródło problemów wskazywano kłopoty z posiadaną infrastrukturą sprzętową, co w 

porównaniu z poprzednią odpowiedzią sugeruje, że potrzeby inwestycji w mniejszym 

stopniu dotyczą samej infrastruktury sprzętowej, a powinny raczej dotyczyć zakupu 

systemów i ich wdrożenia, co pozwoliłoby na implementację usług on-line.  

 Znikomy odsetek respondentów wskazywało na bariery wewnętrzne. To 

optymistyczny wynik świadczący o tym, że w urzędach nie ma dużych oporów czy 

obaw związanych z wdrożeniem nowych technologii. 

 Wyniki w poszczególnych podregionach są zbliżone do średniej województwa. 

 

 

2.13 Analiza zawartości portali  

W celu uzupełnienia informacji zawartych w dostępnych danych statystycznych 

przeprowadzono przegląd zawartości portali informacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego na terenie woj. dolnośląskiego. W analizie badano obecność informacji i 

funkcji w trzech głównych obszarach: 

 ergonomia i intuicyjność portalu będąca czynnikiem warunkującym dostępność 

publikowanej informacji dla klientów urzędu. Wyniki zebrano w Tabela 3; 

 obecność na stronie wybranych funkcji umożliwiających lub ułatwiających 

świadczenie usług on-line, takich jak pobieranie i składanie formularzy, 

monitorowanie stanu realizacji usług, możliwość realizacji płatności on-line. Wyniki 

zebrano w Tabela 4; 

 promowanie za pomocą portalu informacji o regionie, jego historii, atrakcjach 

turystycznych oraz wspierania działalności organizacji i stowarzyszeń działających na 

terenie regionu; promocja treści patriotycznych. Wyniki zebrano w Tabela 5. 
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Tabela 3. Ergonomia portalu oraz obecność informacji podstawowych o funkcjach 

urzędu (opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej akcji ankietowej) 

  Ergonomia portalu Informacje o urzędzie 

Podregion 

Wysoka 

ergonomia i 

intuicyjność 

Wyszukiwark

a 

Są inne wersję 

językowe niż 

polskie 

Godziny 

pracy 

Świadczone 

usługi 

Procedury 

realizacji 

usług 

wrocławski 88% 70% 34% 70% 64% 38% 

jeleniogórski 91% 67% 47% 69% 55% 38% 

legnicko-głogowski 91% 73% 12% 73% 64% 61% 

m. Wrocław 100% 100% 40% 100% 80% 100% 

wałbrzyski 93% 65% 46% 78% 57% 35% 

województwo 91% 69% 37% 73% 60% 43% 

 

Tabela 4. Elementy usług świadczonych on-line (opracowanie własne na podstawie 

przeprowadzonej akcji ankietowej) 

Podregion 
Pobieranie 

formularzy 

Składanie 

formularzy lub 

wypełnianie na 

stronie 

Monitorowanie 

stanu realizacji 

usług 

Płatności on-line 

wrocławski 68% 30% 18% 16% 

jeleniogórski 50% 31% 14% 24% 

legnicko-głogowski 61% 21% 12% 15% 

m. Wrocław 80% 100% 40% 40% 

wałbrzyski 50% 30% 9% 22% 

województwo 57% 31% 14% 20% 

 

Tabela 5. Promowanie regionu, zachowań obywatelskich i treści patriotycznych 

(opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej akcji ankietowej) 

Podregion O regionie 
Czas 

wolny 
Turystyka Historia 

Promocja 

organizacji i 

stowarzyszeń 

Spotkania i 

zebrania 

Treści 

patriotyczne 

wrocławski 86% 74% 86% 86% 60% 70% 92% 

jeleniogórski 83% 78% 71% 76% 57% 53% 81% 

legnicko-

głogowski 
76% 58% 55% 73% 61% 58% 79% 

m. Wrocław 100% 60% 80% 100% 60% 40% 100% 
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wałbrzyski 93% 80% 83% 89% 43% 50% 87% 

województwo 85% 73% 75% 82% 55% 57% 85% 

Wnioski 

 Przeważająca większość (ponad 90%) portali jest wykonana w sposób przyjazny dla 

użytkownika, zachęca tym samym do jego odwiedzania i jest dobrą wizytówką 

urzędu. Cechują się dobrą nawigacją i wysoką intuicyjnością. Nie ma istotnych różnić 

w ocenie ergonomii portali w różnych podregionach województwa. 

 Tylko w niespełna 70% przypadków wyposażono stronę w wyszukiwarkę treści, co 

jest nieco gorszym wskaźnikiem, ponieważ to jedno z podstawowych narzędzi 

ułatwiających poszukiwanie informacji. Pozytywny wyjątek stanowią portale 

podregionu miasta Wrocław, które zawsze udostępniały tę funkcję.  

 Niespełna 40% portali udostępniało inną niż polska wersję językową, co jest 

wskaźnikiem bardzo niskim. Niezależnie od ilości spraw załatwianych w urzędach dla 

cudzoziemców wersje językowe w istotny sposób działają promocyjnie i są prostym 

sposobem poprawiania wizerunku urzędu i regionu w oczach zagranicznych turystów 

i potencjalnych inwestorów.  

 Na większości stron można znaleźć podstawowe informacje o urzędzie, np. godziny 

otwarcia czy katalog świadczonych usług (odpowiednio 73% i 60%), a nieco rzadziej 

(43%) informacje o procedurach realizacji usług – co jest wynikiem raczej słabym. 

Wyjątek stanowią i tym razem portale podregionu miasta Wrocławia.  

3. Przygotowanie wybranych urzędów (bibliotek) do świadczenia 

usług w formie elektronicznej 

3.1 Stopień komputeryzacji 

W ocenie przygotowania bibliotek do świadczenia usług w formie elektronicznej jako 

podstawowy parametr posłużył – podobnie jak w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego – stopień ich komputeryzacji. Rys. 14 przedstawia odsetek 

skomputeryzowanych bibliotek w poszczególnych województwach w roku 2007.  
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Rys. 14. Odsetek skomputeryzowanych bibliotek w poszczególnych województwach w roku 2007 

(opracowano na podstawie raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 

2008 roku) 

Pełniejszy obraz stanu komputeryzacji uzyskamy, analizując dynamikę zmian tego 

wskaźnika na przestrzeni kilku lat. Tendencja ta jest zilustrowana na Rys. 15, który 

prezentuje dane dla woj. dolnośląskiego.  
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Rys. 15. Dynamika wzrostu stopnia komputeryzacji bibliotek w woj. dolnośląskim. (opracowano na 

podstawie raportu Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku) 

Wnioski 

 Dane z roku 2007 wskazują, że średni stopień komputeryzacji bibliotek wynosi około 

60% jednostek w skali kraju. Województwo dolnośląskie (55% skomputeryzowanych 

bibliotek) plasuje się nieco poniżej tej średniej. Wskaźniki te nie są zadowalające w 

porównaniu choćby z wysokim stopniem komputeryzacji jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 Znacznie bardziej optymistyczne wnioski płyną z analizy tendencji zmian tego 

wskaźnika. Wskazuje ona na stały wzrost liczby bibliotek wyposażonych w 

komputery. Na przestrzeni lat 2004–2006 wzrost ten wyniósł dla woj. dolnośląskiego 

blisko 30 punktów procentowych, co było wynikiem wyższym niż w skali kraju, gdzie 

zmiana ta wynosiła nieco ponad 25 punktów procentowych. 

3.2 Potrzeby i bariery 

W celu pogłębienia analizy stanu informatyzacji bibliotek przeprowadzono akcję 

ankietową, w której skupiono się na dwóch obszarach: 

 najistotniejsze potrzeby dotyczące infrastruktury informatycznej, wśród których 

wymieniono: potrzebę zwiększenia szybkości dostępu do Internetu, potrzebę zakupu 
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oprogramowania (zarówno do obsługi podstawowych prac biurowych, jak również 

systemów pozwalających na kontakt z czytelnikiem z wykorzystaniem Internetu), 

potrzebę rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, zakup nowych komputerów (dotyczyło to 

zarówno stacji roboczych, jak i serwerów). Wyniki ankiety w tym obszarze 

przedstawiono na Rys. 16; 

 wewnętrzne bariery uniemożliwiające lub ograniczające możliwość świadczenie usług 

on-line. Wyniki ankiety w tym obszarze przedstawiono na Rys. 17. 

 
Rys. 16. Najistotniejsze potrzeby związane z rozbudową infrastruktury informatycznej (opracowanie 

własne na podstawie przeprowadzonej akcji ankietowej) 

 
  Rys. 17. Wewnętrzne bariery uniemożliwiające świadczenia usług drogą elektroniczną 

(opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej akcji ankietowej) 
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Inne wymieniane w ankietach problemy, które ograniczają możliwość świadczenia 

usług on-line:  

 brak elektronicznego katalogu lub niepełny katalog, 

 niedostosowanie kadry (psychologiczny opór lub brak kwalifikacji) lub zbyt mała 

liczba pracowników, 

 brak przestrzeni dla bazy sprzętowej, 

 obawy o zapewnienie bezpieczeństwa danych, 

 problemy z podłączeniem do Internetu (brak łączy lub niska przepustowość), 

 brak informatyka,  

 brak zainteresowania czytelników (sic!). 

Wnioski 

 W przeważającej większości (powyżej 65%) za najważniejsze potrzeby bibliotek 

uznawano konieczność rozbudowy bazy komputerów oraz zakup dla nich 

oprogramowania. 

 Nieco rzadziej wskazywano na konieczność rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz 

podłączenie do sieci Internet lub zwiększenie przepustowości istniejącego 

połączenia. Trzeba zaznaczyć, że odsetek urzędów wskazujących na te potrzeby był 

również wysoki i przekraczał połowę.  

 Za najważniejszy problem uniemożliwiający rozwiązanie wskazywanych problemów i 

umożliwienie świadczenia usług on-line uznano w przeważającej większości ankiet 

(blisko 70% odpowiedzi) niski budżet.  

 Wśród innych problemów nieujętych w statystyce pojawiają się również kłopoty 

lokalowe oraz niedostosowanie kadry.  

 

4. Przygotowanie odbiorców indywidualnych do korzystania z usług 

publicznych świadczonych w formie elektronicznej 

Ocenę przygotowania odbiorców indywidualnych do korzystania z usług publicznych 

świadczonych w formie elektronicznej rozpoczniemy od oceny komputeryzacji gospodarstw 

domowych oraz dostępności Internetu w domach.  
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 Rys. 18. Gospodarstwa domowe wyposażone w komputery w krajach Unii Europejskiej 
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Rys. 19. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w krajach Unii Europejskiej 

Wnioski 

 W Polsce w roku 2010 niespełna w 70% gospodarstw domowych był komputer. Jest 

to wskaźnik niski w szczególności w porównaniu z krami Unii Europejskiej. 

Optymistyczny jest wzrost tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego. 
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 Jeszcze gorzej wygląda dostępność Internetu w domach. W Polsce w roku 2009 nie 

przekracza ona 60%; plasuje to Polskę poniżej średniej europejskiej. I tym razem 

zaobserwowano stały wzrost tego wskaźnika na przestrzeni trzech lat.  

Kolejnym elementem wpływającym na możliwość efektywnego wykorzystania Internetu 

jest rodzaj łączy z Internetem. (Rys. 20). 

  

 
 

a Rys. 20. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu oraz szerokopasmowym dostępem do tej 

sieci. 
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Wnioski 

 Na przestrzeni ostatnich pięciu lat widać stały wzrost wykorzystania przez 

gospodarstwa domowe szybkich i efektywnych łączy szerokopasmowych w dostępie 

do Internetu. Wzrost ten jest proporcjonalny do wzrostu ogólnej dostępności 

gospodarstw domowych do Internetu. 

 Odsetek gospodarstw z dostępem szerokopasmowym jest stosunkowo wysoki w 

ogólnej liczbie gospodarstw z dostępem do Internetu, co pozwala wnioskować, że ten 

efektywny i szybki kanał dostępowy jest najpopularniejszą technologią.  

 Dostępność i popularność technologii szerokopasmowych nie powinna być więc 

sama w sobie barierą w korzystaniu z usług on-line przez osoby prywatne. 

 Barierą wydaje się raczej niski odsetek gospodarstw domowych posiadających 

dostęp do Internetu w dowolnej formie. 

4.1 Powody braku dostępu do Internetu 

Więcej informacji na temat ciągle dużego odsetka gospodarstw domowych bez 

dostępu do Internetu daje raport przedstawiony na Rys. 21. 

 
Rys. 21. Powody braku dostępu do Internetu w domu (% gospodarstw bez dostępu do Internetu).  

Wnioski 

 Od lat jako najistotniejszy powód braku Internetu w domach podaje się „brak 

potrzeby”. To bardzo ważny wskaźnik sugerujący, że duża część obywateli nie 
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dostrzega korzyści, jakie może im przynieść możliwość kontaktowania się ze światem 

przez Internet, a tym samym korzyści, jakie może im przynieść załatwiania wielu 

spraw on-line, w tym dostępnych usług publicznych.  

 Wciąż duży odsetek gospodarstw wskazuje na wysokie koszty sprzętu i dostępu do 

Internetu. Optymistyczne jest to, że odsetek ten regularnie spada na przestrzeni 

ostatnich pięciu lat.  

 Duży jest również odsetek wskazujący na brak odpowiednich umiejętności. Wskazuje 

to na dużą potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie technologii informatycznych.  

4.2 Cele wykorzystania Internetu 

Przy ocenie chęci wykorzystania Internetu przy korzystaniu z usług publicznych on-line 

oraz ewentualnych obaw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i prywatności 

pomocne będą zestawienia w Tabela 6 i 7. 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

133 

 

Tabela 6. Cele wykorzystania Internetu w sprawach prywatnych. 

 
Tabela 7. Główne powody niedokonywania zakupów przez Internet w krajach 

europejskich w roku 2009 (Źródło: Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego GUS) 
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Wnioski 

 43% ankietowanych wykorzystuje Internet w domu w celu skorzystania z usług 

bankowych. Oznacza to, że blisko połowa nie ma obaw związanych z 

przekazywaniem przez Internet swoich poufnych danych, których utrata mogłaby być 

bardzo kosztowna.  

 Zaufanie do Internetu jako medium wymiany Informacji poufnych i osobowych 

potwierdza również niski odsetek osób podających obawy związane z 

bezpieczeństwem i ochroną poufności jako powody niedokonywania zakupów przez 

Internet.  

 Obydwa zestawienia, choć nie analizują stosunku osób prywatnych do korzystania z 

usług on-line, wydają się jednak wskazywać na dość duże zaufanie do Internetu jako 

medium wymiany danych. Można więc mieć nadzieję, że zbliżony procent 

użytkowników Internetu zechce korzystać z usług publicznych on-line, o ile zostaną 

one w odpowiedni sposób zareklamowane, będą w istotny sposób usprawniały 

realizację wielu spraw i gwarantowały bezpieczeństwo i poufność na poziomie nie 

gorszym niż systemy bankowe. 

4.3 Doświadczenia w korzystaniu z usług publicznych on-line 

Ocena przygotowania odbiorców indywidualnych do korzystania z usług publicznych 

on-line może być mierzone na podstawie doświadczenia obywateli. Raport taki przygotowała 

Komisja Europejska. Rys. 22. 
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Rys. 22. Doświadczenie obywatela w kontekście 20 usług e-administracji.  

Źródło: 9. sprawozdanie porównawcze dotyczące e-administracji Komisji Europejskiej. 

 

Na wykresie tym przedstawiono doświadczenie w korzystaniu z usług on-line w pięciu 

aspektach. 

 Wskaźnik opisujący doświadczenie klientów usług on-line kształtuje się w Polsce na 

poziomie 79%, co plasuje nasz kraj poniżej średniej w Unii Europejskiej (91%).  

 Wysoki wskaźnik (znacznie przewyższający średnią europejską) otrzymały: ochrona 

danych osobowych, dostęp wieloma kanałami (Internet, call-center itp.) oraz 

monitorowanie zadowolenia (zbieranie opinii, możliwość składania skarg).  

 Niższą oceną wystawiono przejrzystości świadczenia usług (śledzenie postępu 

realizowania usługi), choć i w tym wypadku ocena ta jest wyższa niż średnia UE.  

 Zdecydowanie najsłabiej wypadła ocena użytkowania (dostępność FAQ, infolinii itp.); 

wynik jest znacznie niższy od średniej europejskiej.  

 Bardzo optymistyczny jest fakt, że w czterech z pięciu wymienionych aspektów ocena 

jest wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.  
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5. Przygotowanie podmiotów gospodarczych do korzystania z usług 

publicznych świadczonych w formie elektronicznej 

Podstawowymi parametrami pozwalającymi na ocenę przygotowania podmiotów 

gospodarczych do korzystania z usług publicznych świadczonych w formie elektronicznej jest 

stopień komputeryzacji przedsiębiorstw oraz dostęp do Internetu. 

 

 
Rys. 23. Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery w poszczególnych województwach w 2009 i 

2010 roku 

Wnioski 

 Odsetek skomputeryzowanych firm w skali kraju przekroczył 97%. Wskaźnik ten nie 

jest zadowalający; plasuje on Polskę poniżej średniej krajów Unii Europejskiej.  

 Optymistyczny jest zaobserwowany wzrost wskaźnika w stosunku do roku ubiegłego 

o ok. 10 punktów procentowych.  

Jakość dostępu do Internetu jest zależna od wykorzystywanego do tego celu łącza. Na 

kolejnych wykresach przedstawione zostały dane dotyczące rodzaju połączeń z Internetem 
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w różnych zestawieniach: dostęp do Internetu firm w poszczególnych województwach (Rys. 

24), rodzaje połączeń z Internetem w przedsiębiorstwach (Rys. 25) oraz wykorzystanie łączy 

szerokopasmowych z podziałem na województwa (Rys. 26). 

 
Rys. 24. Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu wg województw 

 
Rys. 25. Wybrane rodzaje połączeń internetowych w przedsiębiorstwach 
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Rys. 26. Szerokopasmowy dostęp do Internetu wg województw 

Wnioski 

 Ponad 96% firm posiada dostęp do Internetu, co nie jest wskaźnikiem niskim, choć 

nieco poniżej średniej w krajach Unii Europejskiej. Optymistyczny jest 

zaobserwowany wzrost wskaźnika od ostatniego roku o ponad 5 punktów 

procentowych.  

 Od kilku lat najbardziej rozpowszechnionym sposobem podłączenia Internetu są 

łącza szerokopasmowe. Pozwalają one uzyskać dużą przepustowość i zapewnić 

niezakłóconą i efektywną wymianę danych. 

 Województwo dolnośląskie w zestawieniu wykorzystania łącza szerokopasmowego 

plasuje się na trzecim miejscu w statystyce wszystkich województw; znacznie 

przekracza średnią krajową. 

 Wskaźniki stopnia komputeryzacji przedsiębiorstw i ich dostępności Internetu 

pozwalają wnioskować, że podmioty te nie mają istotnych ograniczeń natury 

technologicznej, aby korzystać z usług publicznych świadczonych w formie 

elektronicznej. 
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5.1 Cele wykorzystanie Internetu 

Oceny możliwości i chęci korzystania z usług publicznych on-line można dokonać na 

podstawie analizy celów, do jakich wykorzystywany jest Internet w firmach. Tabela 8.  

Tabela 8. Cele korzystania z Internetu w przedsiębiorstwach wg wielkości (w%) 
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Wnioski 

 Blisko 90% przedsiębiorstw wykorzystywało Internet do kontaktów z organami 

administracji publicznej. Jest to duży odsetek, w szczególności jeżeli porównamy go 

ze wskaźnikiem wykorzystania Internetu do usług bankowych i finansowych. Oznacza 

to, że firmy chętnie korzystają z tej formy wymiany informacji, choć nie należy 

zapominać, że część urzędów obliguje swoich klientów do kontaktu drogą 

elektroniczną.  

 Widoczny jest stały wzrost tego wskaźnika na przestrzeni kilku ostatnich lat.  

 Dostrzegalne jest również zróżnicowanie pomiędzy firmami w zależności od ich 

wielkości. Znaczenie częściej z urzędami komunikują się firmy duże niż średnie i 

małe.  

6. Obowiązujące strategie 

Poniżej przedstawiono listę obowiązujących strategii obejmujących swym zakresem 

aspekty związane z budową e-Administracji. W dokumentach tych spostrzeżono potencjał 

technologii informatyczno-komunikacyjnych i możliwości, jakie stwarzają do rozwoju usług 

elektronicznych.  

1. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013’ 

2. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 

3. Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013’ 

4. Strategia Sprawne Państwo 2011–2020’ 

W dokumentach tych zakłada się ułatwienia w korzystaniu z Internetu, w tym w 

szkołach i administracji publicznej, poprawę jakości usług administracji poprzez wdrożenie 

rozwiązań e-Administracji.  
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7. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Sukcesywny wzrost liczby komputerów w 

urzędach i średniej liczby komputerów 

przypadających na jednego pracownika, 

co wskazuje na poprawiającą się 

dostępność komputerów w urzędach i 

możliwość realizacji codziennych zadań z 

ich wykorzystaniem.  

 Sukcesywny wzrost odsetka JST, w 

których obecna jest komórka IT 

zapewniająca sprawne działanie 

infrastruktury informatycznej oraz jej 

rozwój, a także liczby osób zatrudnionych 

w tych działach. 

 Sukcesywny wzrost liczby prowadzonych 

szkoleń z zakresu technologii 

informatycznych. 

 Powszechny dostęp do Internetu JST, co 

stanowi warunek niezbędny do 

świadczenia usług publicznych on-line.  

 Brak różnic w technologiach dostępu do 

Internetu pomiędzy urzędami powiatowymi 

i gminnymi.  

 Powszechna obecność w JST efektywnej 

przewodowej sieci wewnętrznej LAN 

pozwalającej na sprawną wymianę 

dokumentów oraz rozbudowę 

infrastruktury niezbędnej do świadczenia 

usług on-line. 

 Powszechność stron WWW w JST. 

 Niski odsetek JST wskazujących bariery 

wewnętrzne jako czynniki ograniczające 

świadczenie usług on-line, co pozwala 

mieć nadzieję na pozywane nastawienie 

pracowników do wdrożeń rozwiązań tego 

typu. 

 Wysokie wskaźniki ergonomii i 

przyjazności portali JST. 

 Duża popularność szerokopasmowych 

łącz z Internetem w gospodarstwach 

domowych. 

 Niski odsetek obecności komórek IT 

zapewniających sprawne działanie 

infrastruktury informatycznej oraz jej 

rozwój w jednostkach samorządu 

terytorialnego i w urzędach typu biblioteki.  

 Mała liczba osób zatrudnionych w tych 

działach (w szczególności w urzędach 

gminnych), co może oznaczać trudności w 

zapewnieniu zespołu o szerokich 

kompetencjach w bardzo zróżnicowanej 

technologicznie dziedzinie, jaką są 

technologie informatyczne.  

 Bardzo niskie nakłady na technologie 

informatyczne w urzędach JST 

ograniczające w istotny sposób zdolność 

do utrzymania dobrego stanu infrastruktury 

informatycznej i ich rozwój, w tym 

wdrażanie nowych rozwiązań.  

 Niski poziom prowadzenia szkoleń 

personelu JST z zakresu technologii 

informatycznych, które umożliwiają 

podnoszenie kompetencji i umiejętności 

pracowników, a tym samym przekładają 

się na większą efektywność pracy. 

 Niski stopień wykorzystania łączy 

szerokopasmowych w dostępie do 

Internetu, co może ograniczać 

efektywność świadczenia usług drogą 

elektroniczną.  

 Stosunkowe rzadka obecność w JST 

technologii bezprzewodowej LAN, 

Intranetu. 

 Bardzo niski odsetek JST, w których 

wdrożono elektroniczny obieg 

dokumentów (nieco powyżej 60% urzędów 

powiatowych i mniej niż połowa gminnych), 

który w znaczący sposób optymalizuje 

czas i koszty przetwarzania dokumentów 

ich archiwizacji i stanowi jeden z 

elementów warunkujących możliwość 

świadczenia usług on-line.  
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 Bardzo niski odsetek JST, w których 

wdrożono elektroniczny system zamówień 

publicznych (nieco powyżej 12% urzędów 

powiatowych i 9% gminnych). 

 Duże braki w zawartości informacyjnej na 

portalach JST. Często brak informacji o 

godzinach pracy i katalogu świadczonych 

usług. Brak wersji językowych innych niż 

polska w 60% portali JST.  

 Brak powszechności wykorzystania portali 

JST do promocji regionu, turystyki, historii 

regionu czy treści obywatelskich i 

patriotycznych. 

 Niski poziom komputeryzacji bibliotek. 

 Bardzo niskie nakłady na informatykę w 

bibliotekach. 

 Brak odpowiednich technologii w 

bibliotekach: bazy sprzętowej i łączy z 

Internetem. 

 Niski stopień komputeryzacji gospodarstw 

domowych. 

 Niska dostępność Internetu w 

gospodarstwach domowych. 
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SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Łatwa dostępność szerokopasmowych 

łączy dostępowych do Internetu.  

 Obecność wyższych uczelni technicznych, 

które co roku kończy wielu 

wykwalifikowanych absolwentów. Duża 

dostępność informatyków na rynku pracy 

stwarza możliwość zatrudnienia 

fachowców niezbędnych do serwisu i 

rozbudowy infrastruktury urzędów i firm. 

 Duży odsetek firm wykorzystujących 

Internet w kontaktach z organami 

administracji publicznej. 

 Wysoki odsetek skomputeryzowanych 

firm. 

 Duża popularność szerokopasmowych 

łączy Internetowych. Wysoka trzecia 

pozycja woj. dolnośląskiego w stopniu 

wykorzystania szerokopasmowych łączy 

Internetowych przez firmy. 

 Niski odsetek osób wyrażających obawy 

dotyczące bezpieczeństwa czy 

zachowania poufności w korzystaniu z 

usług w Internecie. 

 Obowiązywanie strategii odnoszących się 

do rozwoju e-Administracji 

o Strategia rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce do roku 2013’ 

o Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 

o Wstępny Projekt Narodowego Planu 

Rozwoju 2007–2013’ 

o Strategia Sprawne Państwo 2011–2020’ 

 Zakończenie prac nad roboczą wersją 

Mapy drogowej Otwartego Rządu w 

Polsce 

 analizującego możliwe strategie wdrażania 

Otwartego Rządu opierającego się na 

powszechnej dostępności do informacji, w 

tym z wykorzystaniem Internetu. 

 Duże zróżnicowanie technologii 

informatycznych i brak ich kompatybilności. 

 Bardzo duża dynamika zmian w 

technologiach informatycznych. 

 Niskie zarobki w urzędach. 

 Brak zaufania obywateli do urzędów 

administracji publicznej i niska ocena pracy 

urzędników. 

 Duży odsetek obywateli niedostrzegających 

korzyści z korzystania z Internetu. 

 Duży odsetek obywateli wskazujących na 

brak umiejętności jako powód 

niekorzystania z Internetu. 

 Niski współczynnik oceny dostępności 

usług publicznych w formie elektronicznej 

mierzony dla 20 usług podstawowych 

(poniżej 80%). 
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E. e-Zdrowie - Marek Kurzyński 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z przedstawionymi w raportach Analiza potrzeb diagnostycznych- część I i II 

zidentyfikowanymi danymi i źródłami informacji oraz ich wstępną analizą i określonymi 

propozycjami działań diagnostycznych, w niniejszym rozdziale przedstawione zostaną 

syntetyczne wyniki tych działań składające się na obraz aktualnego stanu społeczeństwa 

informacyjnego na Dolnym Śląsku w obszarze e-zdrowia. Wyniki te ujęto w 3 punkty: 

1.  Analiza źródeł wtórnych 

2. Treści ekspertyz 

3. Analiza SWOT  

2. Analiza źródeł wtórnych (desk research) 

2.1 Źródła danych  

[1] Biuletyn statystyczny ministerstwa zdrowia 2010, Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2010 

[2] Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku, GUS, Warszawa 2009 

[3] Dane publikowane przez GUS (www.stat.gov.pl/) 

[4] Dane publikowane przez urząd statystyczny we Wrocławiu (www.stat.gov.pl 

/wroc/index_PLK_HTML.htm) 

[5] Dane  publikowane przez Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) 

[6] Zasoby i potencjały zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki a ich 

uczestnictwo w przestrzeni teleinformatycznej, Analiza badań ankietowych, CSIOZ, X 2009 – 

IV 2010 

 [7] System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce 

[red.] J. Wójcicki, P. Ładyżyński, Konsorcjum Rotmed, Warszawa 2008 

[8] Maria Pączkowska, Dyrektorzy szpitali o listach pacjentów oczekujących na 

świadczenia zdrowotne, CSIOZ 2008 

[9] Maria Pączkowska, Dostępność  świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków, Raport 

z badań, CSIOZ 2007   

[10] Dane publikowane przez InternetStats (http://www.internetstats.pl/) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.internetstats.pl/
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[11] Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, 

2008 

[12] Kierunki informatyzacji „e-zdrowie Polska” na lata 2011 -2015, CSIOZ, Warszawa 

2011 

[13] Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015  

[14] Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 

[15] eEurope – społeczeństwo informacyjne dla wszystkich 

[16] i2010 –Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia 

[17] Foresight Polska 2020 

[18] Internet na wsi, Fundacja Wspomagania Wsi,  Warszawa 2010  

 

2.2 Zestawienie analizowanych danych 

Niniejsze zestawienie obejmuje syntetyczne wnioski wynikające z analizy danych 

źródłowych (statystycznych i prognostycznych), które maja istotne znaczenie dla 

opracowania analizy SWOT w obszarze e-zdrowie. Zestawione dane dotyczą regionu 

dolnośląskiego w odniesieniu do całego kraju oraz – tam, gdzie było to możliwe – zostały 

podane osobno dla 5 podregionów Dolnego Śląska (NTS3) 

 Podregion Jeleniogórski (1) 

 Podregion Legnicko-Głogowski (2) 

 Podregion Wałbrzyski (3) 

 Podregion Wrocławski (4) 

 Miasto Wrocław (5)  

 

Demografia 

Stan ludności i dynamika zmian (2009) 

Obszar/ 
Podregion 

Ludność 
[w tys.] 

Gęst. 
zal. 
[l/km2] 

Ludn. 
miast 
[%] 

Przyrost 
naturalny 

Saldo 
migracji 

Rozkład 
zaludnienia 

Polska 38.167 122 61 0.9 - 100 

D. Śląsk 2.877 144 70.3 -0.4 0.3 8.5 (100) 

(1) 576 103 62.5 --1.6 -1.7 (20) 

(2) 448 129 71.9 2.0 -1.9 (15.6) 

(3) 675 161 72.9 -2.1 -1.8 (23.5) 
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(4) 546 86 39.4 1.7 5.9 (19) 

(5) 632 2162 100 -0.8 1.3 (21.9) 

 

Ekonomiczne kategorie wiekowe ludności (2009) 

Obszar/ 
Podregion 

W wieku 
przedprod. 
[tys./%] 

W wieku prod. 
[tys./%] 

W wieku 
poprod. 
[tys./%] 

Liczba w wiek 
nieprod/100 
osób w wieku 
prod. 

Polska 7 251/19 24 618/64.5 6 303/16.5 55 

D. Śląsk 499/17.5  1.888/65.8  490/16.7  52,4 

(1) 102/18.1 377/65.7  95.5/16.2 52,5 

(2) 84/19 296/66.3 68/14.7 51,5 

(3) 113/17.1 437/65.2 122/17.7 53,7 

(4) 107/19.6 362/65.9 81/14.5 51,9 

(5) 93/14.7 416/66.2 123/19.2 52,2 

 

Prognozy kategorii wiekowych dla Dolnego Śląska  

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Liczba osób w wieku 
przedprod. [tys.] 

499 480 482 470 428 385 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym [tys.] 

1888 1779 1659 1583 1554 1511 

Liczba osób w wieku 
poprod. [tys.] 

490 575 657 698 705 717 

Liczba w wiek 
nieprod/100 osób w wieku 
prod. 

52.4 59.3 68.7 73.8 72.9 72.9 

 

Bezrobocie i wykształcenie wyższe 

Obszar/ 
Podregion 

Stopa 
bezrobocia 

% bezrob. 
<25 lat 

% bezrob. 
> 50 lat 

% osób z 
wyższym 
wykształ. 

Polska 12.1 22.5 20.7 13.7 

D. Śląsk 12.8 18.7 26 9.9 

(1) 18.1 19.5 25.3 6.9 

(2) 11.5 22.7 21.6 7.7 

(3) 20.2 16.8 26 6.6 

(4) 12.5 22.9 24.2 6.6 

(5) 5.1 11.1 36.3 19.8 
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Niepełnosprawni (2008) 

Obszar/ 
Podregion 

Ogółem 
(w tym 
niep. 
całkowita 
lub 
poważna) 

[tys.] 

w 
miastach 

% 
populacji 

W wieku 
do 30 lat 

Od 30 
do 65 
lat 

Niepeł. 
biolog. 
całk. lub. 
poważna 

Polska 5.348  14.3   985 

D. Śląsk 436 (310) 302 (215) 15.1 41 164 77 

(1) 101 79 17.5 11 38 21 

(2) 67 44 14.9 9 28 12 

(3) 98 44 14.5 7 36 16 

(4) 59 22 10.8 6 26 11 

(5) 86 86 13.6 8 36 17 

 

Wnioski: 

1. Dolny Śląsk jest obszarem zróżnicowanym pod względem gęstości zaludnienia, 

przyrostu naturalnego i wskaźników migracyjnych. Podregiony (1) i (3) wykazują ujemny 

wskaźnik zmian liczby ludności (odpowiednio -3.3 i -3.9), dla podregionu (2)  wskaźnik 

ten jest zbliżony do zera, (0.1) dla podregionu (5) jest on niewielki dodatni (0.5), 

natomiast dla podregionu (5) jest silnie dodatni (7.6). Gęstość zaludnienia Dolnego 

Śląska jest większa o 18% od gęstości zaludnienia Polski. Dla poszczególnych 

podregionów gęstość zaludnienia wzg. średniej gęstości zaludnienia dla Dolnego Śląska 

jest następująca: podregion (1) – 84.5%, podregion (2) – 105.7%, podregion (3) – 

131.8%, podregion (4) – 70.5%, podregion (5) – 1772% 

2. Struktura ekonomicznych grup wiekowych na Dolnym Śląsku jest zbliżona do 

odpowiedniej struktury krajowej (z większym wskaźnikiem liczby osób w wieku 

produkcyjnym (o 1.4%) i mniejszym liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (o 8.5%). 

Współczynnik liczby osób w wieku nieprodukcyjnym/ 100osób w wieku produkcyjnym jest 

na Dolnym Śląsku mniejszy o 4.8%.  Największy wskaźnik liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym jest dla podregionu (2) i (wzg. wskaźnika dla Dolnego Śląska) wynosi 

108.5%, a najmniejszy dla podregionu (5) – 84%. Wskaźnik liczby osób w wieku 

produkcyjnym (jak poprzednio –liczony wzg. odpowiedniego wskaźnika dla Dolnego 

Śląska) zmienia się od 99% (podregion (3) do 101.6% (podregion (2)), a wskaźnik liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym od 98.3% (podregion (2)) do 102.5% (podregion (3)). 
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Podobnie, względny wskaźnik liczby osób w wieku nieprodukcyjnym/100 osób w wieku 

produkcyjnym zmienia się od 98.3 % (podregion (2) do 102.5% (podregion (3)). Prognozy 

(do 2035) roku dla Dolnego Śląska ekonomicznych grup wiekowych są następujące: 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym – zmniejszenie o 114 tys. (77.2% stanu z roku 

2010), w wieku produkcyjnym – zmniejszenie o 377 tys. (80%), w wieku poprodukcyjnym 

– zwiększenie o 227 tys. (146.7%). Wskaźnik liczby osób w wieku nieprodukcyjnym/100 

osób w wieku produkcyjnym zwiększy się do 72.9 (139.1%). 

3. Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku jest nieznacznie mniejsza niż w Polsce i wynosi 

12.8% (w Polsce – 12.1%). Jest ona jednak mocno zróżnicowana dla poszczególnych 

podregionów: podregion (1) – 18.1% (wartość względna odniesiona do Dolnego Śląska – 

141.4%), podregion (2) – 11.5% (89.8%), podregion (3) – 20.2 % (157.8%), podregion (4) 

– 12.5% (97.6%), podregion (5) – 5.1% (39.8%). Wskaźnik bezrobocia dla grupy 

wiekowej pomiędzy 18 a 25 lat wynosi  18.7% (dla Polski – 22.5) i waha się od 11.1% 

(podregion (5)) do 22.9% (podregion (4)). Podobnie wskaźnik bezrobocia dla osób > 50 

lat wynosi dla Dolnego Śląska 26% (dla Polski -20.7%) i waha się od 21.6% (podregion 

(2) do 36.3% (podregion (5)). 

4. Odsetek osób z wyższym wykształceniem jest na Dolnym Śląsku niższy niż w Polsce i 

wynosi 9.9% (w Polsce – 13.7%), a dla poszczególnych podregionów wynosi: 6.9% 

(podregion (1)), 7.7% (podregion (2)), 6.6% (podregion (3) i (4)), 19.8% (podregion (5)). 

5. Na Dolnym Śląsku mieszka duża liczba osób niepełnosprawnych. Jest ich 436 tys. (w 

tym 302 tys. w miastach) (310 tys. osób o poważnej lub całkowitej niepełnosprawności), 

co stanowi 15.1% całej populacji (w Polsce – 14.3%) . Wskaźnik ten waha się od 10.8% 

(podregion (4)) do 17.5% (podregion (1)). Na szczególną uwagę zasługuje duża liczba 

osób niepełnosprawnych w wieku do 65 lat (205 tys. (7.1%)).  

Gospodarka  

Wskaźniki gospodarcze (2009) 

Obszar/ 
Podregion 

Przeciętne 
mies. 
wynagr. 

[zł] 

Przec. 
mies. 
wynagr. 

[%] 

Podm. 
Gospodarcze 

/10 tys 
miesz. 

Osoby fiz. 
prowadz. 
dz. gosp 
/10 tys. 
mieszk. 

Wartość 
dodana na 1 
pracującego 
[%] 

Polska 3315 100 981 738 100 

D. Śląsk 3295 99.4 1101 782 111 (100) 

(1) 2910 87.8 1005 716 96.7(86.9) 
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(2) 3876 117 942 716 149.5(134.4) 

(3) 2872 86.6 1028 680 95.3(85.7) 

(4) 2812 84.8 912 707 96.2(86.6) 

(5) 3556 107 1544 1063 118.1(106.2 

 

Wnioski: 

Dolny Śląsk jest regionem od dużym potencjale gospodarczym i ponadprzeciętnej 

aktywności gospodarczej mieszkańców. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

na 10 tys. mieszkańców wynosi tu 1101, co stanowi 112.2 % wskaźnika ogólnopolskiego (dla 

Polski wskaźnik ten jest równy 981) i waha się dla poszczególnych regionów od 912 (82.3% 

wskaźnika dla Dolnego Śląska) dla podregionu (4) do 1544 (140.2%) dla podregionu (5). 

Również dwa pozostałe analizowane wskaźniki są dla Dolnego Śląska lepsze niż dla Polski. 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność na 10 tys. mieszkańców wynosi dla 

Dolnego Śląska 782, co stanowi 105.9% wskaźnika ogólnopolskiego (738). Najmniejszą 

wartość tego wskaźnika odnotowano dla podregionu (3) – 680 (86.9% wartości wskaźnika 

dla Dolnego Śląska), a największą dla podregionu (5) – 1063 (135.9%).  Wskaźnik wartości 

dodanej wynosi dla Dolnego Śląska 111% wartości dodanej dla Polski i waha się od 85.7% 

(w odniesieniu do Dolnego Śląska) (podregion (3)) do 134.4% (podregion (2)). Lepsze niż 

przeciętne wskaźniki ekonomiczne nie przekładają się na przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne: dla Dolnego Śląska wynosi ono 3295,- zł, co stanowi 99.4% średniego 

wynagrodzenia krajowego.  Wynagrodzenie to jest najmniejsze dla podregionu (3) i wynosi 

2872,- zł, co stanowi 84.8% wynagrodzenia dla Dolnego Śląska, a największe dl podregionu 

(2) – 3876,- zł (117%). 

 

Środowisko 

Środowisko (2009) 

Obszar/ 
Podregion 

% 
oczyszcz. 
ścieków 

% ludności 
korzyst. z 
oczyszcz. 
ścieków 

Emisja 
zanieczy-
szczeń 
pyłowych 
[t] 

Emisja 
zaniecz. 
gazowych 
[tys. t] 

Zebrane 
odpady 
komunalne 
[kg/mieszk.] 

Lesistość 
[%] 

Polska 93.8 64.2 61.7 203 243 29.1 

D. Śląsk 95.1 75.9 5.2 15.46 317 29.5 

(1) 85.8 71 3.1 12.02 304 39.8 

(2) 99.1 84.7 0.9 1.01 390 26.1 

(3) 96.9 72 0.5 0.4 306 30.2 
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(4) 98.7 50.6 0.3 0.75 225 22.8 

(5) 100 99.9 0.4 1.27 369 7.3 

 

Wnioski: 

Ocena stanu środowiska naturalnego oraz występujących zagrożeń nie jest dla 

Dolnego Śląska jednoznaczna. Dobrze kształtują się wskaźniki związane z oczyszczaniem 

ścieków: 95.1% ścieków w województwie jest oczyszczanych i 75.9% mieszkańców korzysta 

z oczyszczalni ścieków (wskaźniki te dla Polski wynoszą odpowiednio 93.8% i 

64.2%).Rozrzut obu wskaźników nie jest duży: pierwszy z nich waha się od 85.8% 

(podregion (1) do 100% (podregion (5)), a drugi od 50.6% (podregion (4)) do 99.9% 

(podregion (5)). Również na dobrym poziomie jest dla Dolnego Śląska wskaźnik utylizacji 

odpadów komunalnych – zbiera się ich średnio 317 kg/mieszkańca rocznie (najmniej – 225 

(podregion (4)), najwięcej – 390 (podregion (2)). Średnia krajowa wynosi 243 kg/mieszkańca. 

Na Dolnym Śląsku emitowanych jest 15.46 tys. ton zanieczyszczeń gazowych (7.61% emisji 

krajowej), z czego aż 12.02 tys. ton (78.9%) przypada na podregion (1), a najmniej 0.4 tys. 

ton (2.5%) na podregion (3).  

Dane statystyczne dotyczące stopnia zalesienia nie ujmują stanu lasów dolnośląskich, 

które są w dużym stopniu zdegradowane. Dotyczy to przede wszystkim podregionu (1) oraz 

(2) 

 

Zdrowie – zasoby  

Placówki służby zdrowia 

Obszar/ 
Podregion 

Liczba łóżek 
szpitalnych/10 
tys 

Liczba 
ludn/ 1 
przych. 
zdrowia 

Liczba 
ludn/apteka 

Liczba 
porad 
med./na 
mieszkańca 

Liczba 
szpitali 
(bez 
uzdrow.) 

Polska 47.6 1648 3525 4.1 754 

D. Śląsk 48.3 1509 3120 4.3 60 

(1) 56.4 1430 3513 4.4 13 

(2) 39.3 1461 3031 4.1 9 

(3) 37.3 1580 3244 4.3 10 

(4) 28.4 1752 4098 4.4 7 

(5) 76.4 1380 2350 4.1 21 
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Liczby oddziałów szpitalnych dla wybranych specjalności 

 
Podregion 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Alergologia 2 1 0 0 3 

Chirurgia ogólna 6 4 5 3 12 

Chirurgia stomatologiczna 2 1 0 1 3 

Choroby zakaźne 1 1 1 0 4 

Endokrynologia 0 0 0 0 3 

Kardiologia 3 3 5 1 11 

Neurochirurgia 0 1 0 0 2 

Neurologia 2 3 2 0 5 

Okulistyka 2 2 2 0 4 

Ortopedia 4 3 3 2 8 

Otorynolaryngologia 3 3 2 0 6 

Radiologia 2 1 1 0 7 

 

Lecznictwo uzdrowiskowe 

Obszar/ 
Podregion 

Szpitale 
i sanatoria 
uzdrowisk. 

Przychodnie 
uzdrowiskowe 

Zakłady 
przyrodo lecz. 

Liczba kuracjuszy 
(tys.) 

Polska 221 
(66) 

23 7 420 

D. Śląsk 54  7 3 108 

(1) 8 1 0 32 

(2) 0 0 0  

(3) 46 6 3 76 

(4) 0 0 0  

(5) 0 0 0  

 

Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu (31.12.2009) 

 Lekarze Dentyści Farmaceuci Pielęgniarki Położne 
 Ogółem 

[
tys.] 

Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Polska 132.8 34.5 36.2 9.5 27 7.1 278.2 72.1 33.9 8.9 

D.Ś. 10.7 37.3 3.2 11.2 2.3 7.9 22.9 79.6 2.4 8.2 
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Personel medyczny pracujący w placówkach służby zdrowia (31.12.2009) (bez 
placówek podległych ministerstwom branżowym) 

 Lekarze Dentyści Farmace
uci 

Pielęgniar
ki 

Położne 

 Ogółem 
[

tys.] 

Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
Mieszk. 

Polska 79 20.7 11.8 3.1 1.7 0.4 186.3 48.8 22 5.8 

D.Ś. 5.5 19.1 0.48 1.7 0.1 0.3 14.3 49.7 1.4 4.9 

 

Personel medyczny pracujący w publicznych ZOZ (31.12.2009) (bez placówek 
niepublicznych i placówek podległych ministerstwom branżowym) 

 Lekarze Dentyści Farmaceuci Pielęgniarki Położne 
 Ogółem 

[tys.] 
Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

O
gółem 

Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
Mieszk. 

Polska 53.9 14.1 1.8 0.5 1.8 0.4 139.4 36.5 16.4 4.3 

D.Ś. 3.5 12.1 0.1 0.3 0.1 0.3 9.9 34.4 1 3.5 

 

Pracownie diagnostyczne 

 Diagnostyki 
laboratoryjnej 

Pracownie 
bakteriologii 

Pracownie 
wirusologii 

Pracownie 
radiologiczne 

Polska 570 378 115 651 

D.Ś. 47 30 17 52 

 

Pracownie diagnostyczne 

 Pracownie USG Diagnostyki 
izotopowej 

Tomografii 
komputerowej 

Rezonansu 
magnetycznego 

Polska 685 73 286 91 

D.Ś. 54 4 18 7 

 

Sprzęt medyczny 

 Analizator 
biochemiczny 

Gamma kamera Litotrypter Akcelerator 
liniowy 

 Ogółem 
 

Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Polska 1174 3.1 104 0.3 154 0.4 100 0.3 

D.Ś. 97 3.4 5 0.2 3 0.1 10 0.3 
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Sprzęt medyczny 

 Tomograf 
komputerowy 

Rezonans 
magnetyczny 

Ap.RTG z torem 
wizyjnym 

 Ogółem 
 

Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Ogółem Na  
10.000 
mieszk. 

Polska 374 3.3 115 0.3 1272 3.3 

D.Ś. 84 2.9 6 0.2 84 2.9 

 

Wnioski: 

1. Choć wskaźniki zasobów szpitalnych i jednostek lecznictwa otwartego na Dolnym  Śląsku 

są korzystniejsze niż średnia krajowa, to dla poszczególnych regionów wykazują one 

dość znaczny rozrzut. Najgorzej przedstawia się sytuacja w podregionie (4), gdzie liczba 

ta wynosi 28.4, co stanowi 58.8% wskaźnika dla Dolnego Śląska. Następne dwa 

podregiony ze zbliżoną wartością wskaźnika to podregion (3) – 37.3 (77.2%) i podregion 

(2) – 39.3 (81.4%). W najlepszej sytuacji jest podregion (1) z wartością wskaźnika 56.4 

(116.7%) oraz podregion (5) – 76.4 (158.2%). Zakres zmienności wskaźnika liczby łóżek 

na 10 tys. mieszkańców wynosi dla poszczególnych podregionów  Dolnego Śląska 

198.6%.  

2. Mniejsze wahanie wykazuje liczba osób przypadająca na jedną przychodnię zdrowia. 

Wynosi ona: dla podregionu (4) – 1752 (116% średniej liczby osób dla Dolnego Śląska), 

dla podregionu – (3) – 1580 (104.7%), dla podregionu (2) – 1461 (96.8%), dla podregionu 

(1) – 1431 (94.8%) i dla podregionu (5) – 1380 (91.4%). Zakres zmienności wskaźnika 

dla poszczególnych podregionów jest równy 126.9%. 

3. Wskaźnik liczby osób przypadających na 1 aptekę wynosi dla podregionu (4) – 4098 

(131.3% wskaźnika dla Dolnego Śląska), dla podregionu (1) – 3513 (112.6%), dla 

podregionu (3)- 3244 (103.9%), dla podregionu (2) (97.1%) dla podregionu (5) – 2350 

(75.3%). Zakres zmienności wskaźnika dla poszczególnych podregionów wynosi 174.4% 

4. Analiza lokalizacji specjalistycznych oddziałów szpitalnych na terenie Dolnego Śląska 

pozwala wysnuć tezę, iż rozkład lokalizacji dla poszczególnych podregionów jest bardzo 

nierównomierny. Dotyczy to w szczególności takich oddziałów jak: alergologia, audiologia 

i foniatria, chirurgia dziecięca, chirurgia naczyniowa, chirurgia szczękowo-twarzowa, 

endokrynologia, hematologia, neurochirurgia, radiologia, reumatologia, urologia.  
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5. Dużym atutem regionu dolnośląskiego jest rozbudowana baza lecznictwa sanatoryjnego i 

uzdrowiskowego. Na Dolny Śląsk przypada 24.4% publicznych krajowych szpitali i 

sanatoriów uzdrowiskowych, 42.7% zakładów przyrodoleczniczych, a rocznie leczy się 

tutaj 108 tys. pacjentów, co stanowi 25.7% liczby wszystkich kuracjuszy. Baza 

uzdrowiska (11 miejscowości o statucie uzdrowiska) na Dolnym Śląsku skupiona jest w 

dwóch podregionach: podregionie (1) (3 uzdrowiska) i w podregionie (3) (8 uzdrowisk) 

6. Pod względem stanu kadrowego pracowników służby zdrowia (różnego szczebla) region 

Dolnego Śląska plasuje się powyżej średniej krajowej (z wyjątkiem położnych). 

Odpowiednie liczby i porównania przedstawiają się następująco: lekarze: 37.3/10 tys. 

mieszkańców (108.1% średniej krajowej),  dentyści: 11.2 (117.9%), farmaceuci: 7.9 

(111.3%), pielęgniarki: 79.6 (110.4%), położne: 8.2 (92.1%). Przedstawione liczby 

dotyczą personelu z uprawnieniami do wykonywania zawodu. Te same wskaźniki 

odniesione do personelu zatrudnionego w placówkach służby zdrowia (publicznych i 

niepublicznych z wyłączeniem placówek branżowych) kształtują się już gorzej i – dla 

wszystkich grup zawodowych (z wyjątkiem pielęgniarek) wypadają  poniżej średniej 

krajowej. W tym przypadku wskaźniki liczby pracowników/10tys. mieszkańców  są 

następujące: lekarze: 19.1 (92.3% średniej krajowej), dentyści: 1.7 (54.8%), farmaceuci 

(bez zatrudnionych w aptekach): 0.3 (75%), pielęgniarki: 49.7 (101.8%), położne: 4.9 

(84.5%). 

7. Pod względem specjalizowanych pracowni diagnostycznych (określonego typu) oraz 

wyposażenia w przykładowy zaawansowany sprzęt medyczny sytuacja Dolnego Śląska 

jest na ogół gorsza od średniej krajowej. Jeśli przyjąć średni krajowy wskaźnik liczby 

(laboratoriów, aparatów) odniesiony do liczby mieszkańców równy 100, to ten sam 

wskaźnik dla Dolnego Śląska dla różnych typów laboratoriów i przykładowych aparatów 

kształtuje się następująco: pracownie diagnostyki laboratoryjnej – 97, pracownie 

bakteriologii – 93.4, pracownie wirusologii – 173.9, pracownie radiologiczne – 93.9, 

pracownie USG – 92.7, pracownie diagnostyki izotopowej – 64.5, pracownie tomografii 

komputerowej – 74, pracownie rezonansu magnetycznego- 90.5, analizatory 

biochemiczne (wieloparametrowe) – 109.7, kamery gamma – 66.6,  tomografy 

komputerowe – 87.8, rezonans magnetyczny – 66.6, aparaty RTG z torem wizyjnym – 

87.8. 
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Zdrowie – stan informatyzacji [6] 

Oceny dokonano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez CSIOZ w 

okresie X 2009 – IV 2010. Ankieta została wysłana do 720 szpitali w Polsce – uzyskano 189 

odpowiedzi. Każda ankieta poprzedzona była listem do dyrektora szpitala wyjaśniającym jej 

cel. W ankiecie dbano o wiarygodność danych (podawano informacje o osobie 

odpowiedzialnej za jej wypełnienie).   

Charakterystyka szpitali objętych badaniami (reprezentacyjność analizowanej próbki): 

Liczba szpitali: 189 (27% liczby wszystkich szpitali (23% szpitali dolnośląskich)),  

Ankietowane szpitale dysponowały 67 tys. łóżek (stanowi to 39% ogółu łóżek 

szpitalnych).  

W szpitalach pracuje 23 435 lekarzy (37 % ogółu lekarzy) 

W szpitalach pracuje 52 tys. pielęgniarek i położnych (40 % ogółu) 

 
Ankietowane szpitale według łóżek i oddziałów 

Kategoria szpitala wg. 
liczby łóżek 

Liczba szpitali Udział 
procentowy 

Średnia liczba 
łóżek 

Średnia liczba 
oddziałów 

40 – 200  54 27.6 136 5.6 

201 – 400  65 37.1 300 10.2 

401 – 921  67 35.3 603 19.2 

Ogółem 186 100 361 12 

 
 
Ankietowane szpitale wg. organu założycielskiego 

Organ założycielski Liczba szpitali Udział procentowy w 
ankiecie 

Udział procentowy w 
Polsce 

Samorząd 
terytorialny 

150 84.27 73.1 

województwo 55 30.9  

powiat 76 42.7  

gmina 19 10.67  

Minister Zdrowia 3 1.69 0.4 

MON 3 1.69 1 

WSWiA 9 5.06 1 

Podm. niepubliczne 13 7.3 19.3 

Publ.uczelnie med. 9 5.06 5.2 

Ogółem 187 100 100 

 
 
Syntetyczne wyniki ankiet 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

156 

 

 
Liczba komputerów i informatyków 

Kategorie 
wg. łóżek 

Liczba 
komp.ogółem 

W tym Średnia 
liczba 
inform. 

oddziały Lab. i diagnost. administracja. 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

40 -200   3026 9.6 1212 40.1 469 15.5 998 33 1.6 

201- 400  8100 25.7 3237 40 1254 15.5 2533 31.3 2.4 

401 - 921 20401 64.7 10256 50.2 2801 13.7 5404 26.5 4.2 

Ogółem 31537 100 14705 46.6 4524 14.3 8935 28.3 2.8 

          

 
Średnie procentowe rozmieszczenie komputerów w szpitalu 

Rozmieszczenie komputerów  % 

Oddziały szpitalne 46.6 

Izby przyjęć / Oddziały ratunkowe 3.1 

Laboratoria / gabinety diagnostyczne 14.3 

Administracja 28.3 

Gabinety lekarskie przychodni 3.7 

Inne 4 

 
Dostęp do Internetu 

Kategoria szpitala wg. 
liczby łóżek 

Liczba szpitali z dostępem do 
Internetu [%] 

Liczba szpitali z Intranetem 
[%] 

40 – 200  50 61.1 

201 – 400  61.5 67.7 

401 – 921  66.8 76.1 

Ogółem 63.1 66.8 

 

Ucyfrowienie aparatury medycznej (w liczbach) 

Kategoria 
szpitala  

Analizator 
biochemiczny 

Tomograf 
komputerowy 

USG 
kardiologiczny 

RTG z obróbką 
cyfr. 

RTG z torem 
wizyjnym 

cyfr. analog. cyfr. analog. cyfr. analog. cyfr. analog. cyfr. analog. 

40 – 200  27 15 9 1 25 13 16 12 7 15 

201 – 400  43 12 29 4 33 22 23 10 18 26 

401 – 921  52 7 52 1 45 16 36 10 30 25 

Ogółem 122 34 90 6 103 5 75 32 55 66 

 

Ucyfrowienie aparatury medycznej (w procentach) 

Kategoria 
szpitala  

Analizator 
biochemiczny 

Tomograf 
komputerowy 

USG 
kardiologiczny 

RTG z obróbką 
cyfr. 

RTG z torem 
wizyjnym 

cyfr. analog. cyfr. analog. cyfr. analog. cyfr. analog. cyfr. analog. 

40 – 200  64.3 35.7 90 10 65.8 34.2 57.1 42.9 31.8 68.2 

201 – 400  78.2 21.8 87.9 12.1 60 40 69.7 30.3 40.9 59.1 

401 – 921  88.1 11.9 98.1 1.9 73.8 26.2 78.3 21.7 54.5 45.5 

Ogółem 78.2 21.8 93.7 6.3 70.1 33.1 70.1 29.9 45.5 54.5 
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Stopień  dostępu pracowników do sieci www. 

Kategoria 
szpitala 

Pr. administracji liczba % Pr. medyczni liczba % 

40 – 200  
 

większość osób 52 97% większość osób 33 61% 

wybrane osoby 2 4% wybrane osoby 19 35% 

201 - 400  większość osób 57 86% większość osób 37 56% 

wybrane osoby 9 14% wybrane osoby 29 44% 

401 - 921  większość osób 47 70% większość osób 34 51% 

wybrane osoby 20 30% wybrane osoby 32 48% 

Ogółem  większość osób 156 83% większość osób 104 55% 

wybrane osoby 31 17% wybrane osoby 80 43% 

 
Udział przeszkolonego informatycznie personelu (w %) 

Kategoria 
szpitala 

Przeszkoleni 

Lekarze Pielęgniarki Inny 
personel 
medyczny 

Rejestracja i 
dokumentacja 
chorych 

Pracownicy 
administracyjni 

Ogółem 49.8 39.1 36.1 76.4 88.8 
40 - 200 49.0 40.0 38.4 79.9 83.5 
200 - 400  44.1 43.0 40.3 75.1 82.7 
Ponad 400 52.0 37.3 33.5 77.5 89.5 

 

Stopień integracji systemów informatycznych (w %) 

Kategoria szpitala Zintegrowane 
oprogramowanie części 
białej i szarej 

System rozliczeń z NFZ 
jest zintegrowany z  
systemem szpitalnym 

Hurtownia danych 

Ogółem 31 69.5 19.8 

40 - 200 20.4 63 13 

200 - 400 28.9 68.2 19.7 

Ponad 400 41.8 76.1 25.4 

 
Wnioski: 

1. Przeprowadzone badania należy uznać za dość reprezentatywne. Objęły 27% szpitali 

(23% szpitali dolnośląskich) w trzech kategoriach wielkości: szpitale małe (do 200 łóżek), 

średnie (od 200 do 400) i duże (ponad 400 łóżek). Udział ankietowanych szpitali według 

organu założycielskiego odpowiada mniej więcej krajowej strukturze (z pewną 

nadreprezentacją szpitali samorządu terytorialnego oraz niedoszacowaniem podmiotów 

niepublicznych). 

2. Liczba komputerów w szpitalach zależy od wielkości szpitala i wzrasta ze wzrostem 

liczby łóżek. Dla małych szpitali średnia liczba komputerów wynosi 56 (co stanowi 0.41 

komputera/ łóżko) oraz 1.6 informatyków, dla szpitali średnich – 124.6 komputerów (0.42) 

http://www/
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oraz 2.4 informatyków, a dla szpitali dużych – 304.5 komputerów (0.50) oraz 4.2 

informatyków. Posiadany sprzęt komputerowy w 28.3% służy obsłudze administracyjnej 

(w małych szpitalach – 33%, w średnich – 31.3, w dużych – 26.5%), a pozostały jest 

związany z bezpośrednią działalnością leczniczą (w różnych zastosowaniach). 

3. Wszystkie szpitale deklarowały posiadanie komputerowej sieci lokalnej LAN. 63.1 % 

badanych szpitali podało, że ma dostęp do sieci szkieletowej WAN/MAN, tylko 11%  

badanych szpitali nie posiada dostępu do sieci Internet. W 83% z badanych szpitali z 

Internetu korzysta większość pracowników administracji, podczas gdy w przypadku 

personelu medycznego można mówić o 55% szpitali.   

4. Wszystkie szpitale deklarowały posiadanie komputerowej sieci lokalnej LAN. 63.1% 

badanych szpitali podało, że ma dostęp do sieci szkieletowej WAN/MAN, a tylko 11%  

badanych szpitali nie posiada dostępu do sieci Internet. W 83% z badanych szpitali z 

Internetu korzysta większość pracowników administracji, podczas gdy w przypadku 

personelu medycznego można mówić o 55% szpitali. 

5. Wyposażenie badanych szpitali w cyfrowy sprzęt diagnostyczno-laboratoryjny (w 

wybranych kategoriach – przede wszystkim związanych z diagnostyką obrazową) 

przedstawia się następująco. Wieloparametrowy cyfrowy analizator biochemiczny 

posiada 50% małych szpitali, 66.2% średnich szpitali i 80% dużych szpitali. Tomograf 

komputerowy – 16.6%, 44.6% i 77.6%. USG kardiologiczny – 46.3%,  50.7% i 67.2%. 

RTG z obróbką cyfrową – 29.6%, 35.4% i 53.7%. RTG z torem wizyjnym – 12.9%, 27.7% 

i 44.8%. Z przytoczonych liczb wynika, że stopień wyposażenia szpitali w zaawansowany 

cyfrowy sprzęt diagnostyczny wzrasta ze wzrostem wielkości szpitala.    

6. Dostęp do Internetu ma średnio 83% pracowników administracyjnych oraz 55% 

pracowników medycznych. Stopień dostępu maleje ze wzrostem szpitala. Dla małych 

szpitali liczby te wynoszą odpowiednio 97% i 61%, dla szpitali średnich – 86% i 56%, a 

dla szpitali dużych – 70%i 51%. W bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje się Internet do 

kontaktów z pacjentami: w 2.6% badanych szpitali wykorzystuje się Internet do 

uzgadniania terminów w przychodni przyszpitalnej, a w 2.2% szpitali do uzgodnień 

związanych z hospitalizacją.  

7. Spośród ponad 23 tys. lekarzy pracujących w badanych szpitalach prawie połowa (ponad 

11 tys. została objęta szkoleniem informatycznym. Spośród prawie 52 tys. pracujących w 
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badanych szpitalach pielęgniarek i położnych ok. 20 tys. zostało przeszkolonych 

informatycznie (39.1%).Dla innych grup zawodowych stopień szkoleń przedstawia się 

następująco: inny personel medyczny – 36.1%, pracownicy działu ruchu chorych – 

76.4%, pracownicy administracyjni – 88.8%. Zauważa się, że szkoleniami 

informatycznymi objęci są w pierwszej kolejności pracownicy administracyjni, a w 

następnej pracownicy medyczni, wśród których dominują lekarze. Szkoleniami takimi 

objętą jest ok. 1/3 średniego i niższego personelu medycznego.  

8. Specjalistyczne oprogramowanie informatyczne dla potrzeb medycznych wykorzystuje 

97% szpitali. Specjalistycznych informatycznych programów medycznych nie posiada 

natomiast: 

 do obsługi ruchu chorych - prawie 11% badanych szpitali. 

 do tworzenia dokumentacji medycznej - 16% badanych szpitali , 

 do rejestracji pacjentów - 9% badanych szpitali, 

 do prowadzenia list oczekujących - prawie 11% badanych szpitali, 

 do zaopatrzenia i gospodarki lekami - prawie 11% badanych szpitali, 

 do obsługi laboratorium - prawie 33% badanych szpitali, 

 dla diagnostyki (dane obrazowe) - 38% badanych szpitali. 

Zwraca uwagę relatywnie duży udział wśród ogółu biorących udział w ankiecie 

szpitali nieposiadających specjalistycznego oprogramowania do obsługi laboratorium 

oraz dla diagnostyki (w szczególności diagnostyki obrazowej). 31% szpitali deklaruje, że 

posiada oprogramowania dla administracji zintegrowane z oprogramowaniem 

medycznym. W 69.5% szpitali system do rozliczania z NFZ jest integralną częścią 

systemu medycznego. 19.8% szpitali deklaruje, że posiada hurtownię danych. Występuje 

prawidłowość: ze wzrostem wielkości szpitala wzrasta liczba zintegrowanych systemów 

medycznych oraz liczba hurtowni danych. 

 
Wskaźniki informatyzacji w zakresie zdolności do partnerstwa 
 
Wobec realizacji centralnego programu budowy zintegrowanej platformy do 

rejestrowania informacji o zdarzeniach medycznych, ważną cechą szpitalnych systemów 

informatycznych jest ich zdolność do partnerstwa z systemem.  
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Ważnymi wskaźnikami zdolności do partnerstwa jest poziom digitalizacji sprzętu 

diagnostycznego i laboratoryjnego (zwłaszcza w zakresie obrazowania medycznego) i jego 

powiązania z siecią. Wynika to z faktu, że w planowanym systemie dane będą gromadzone 

nie tylko w jednostkach, które je wytworzyły.  

Dla szpitali deklarujących zintegrowanie medycznego systemu informatycznego 

szpitala z jego systemem ekonomiczno - administracyjnym (białego z szarym) oraz 

deklarujących posiadanie hurtowni danych, poziom digitalizacji sprzętu wspomnianego 

poprzednio jest miarą "domknięcia" systemu.  

Deklaracje o traktowaniu systemu informatycznego jako podstawy dla funkcji 

zarządczych w szpitalu może być dodatkowym potwierdzeniem wykorzystywania w systemie 

szpitalnym "hurtowni danych" i związanych z nią cech relacyjnych organizacji danych. 

Potrzeba takiego traktowania danych i takie ich traktowanie już obecnie sugeruje, że w 

przyszłości również w ten sposób zarządzający szpitalem traktować będą dane znajdujące 

się w zasobach innych uczestników systemu ochrony zdrowia, do których dostęp mają 

otworzyć rozwiązania proponowane przez CSIOZ.  

Odpowiedzi nadesłane ze szpitali, które deklarują posiadanie zintegrowanych 

systemów: medycznego z ekonomiczno administracyjnym stanowią 31% ogółu nadesłanych 

odpowiedzi  Jak zaznaczyliśmy wcześniej, integrację tę traktujemy jako jeden z 

najważniejszych wskaźników zdolności do przyszłego partnerstwa szpitala w ramach 

środowiska teleinformatycznego wdrażanego w programie centralnym. Skojarzenie tej 

okoliczności z poziomem digitalizacji sprzętu diagnostycznego i analitycznego oraz ze 

stopniem wyposażenia oprogramowania w funkcję transmisji danych można traktować jako 

bardziej precyzyjne miary gotowości do partnerstwa. Wskaźnik ten dotyczy jednak aspektu 

biernego omawianego partnerstwa - zdolności i gotowości udostępniania danych. Jako 

wskaźnik partnerstwa aktywnego - gotowości do aktywnej obecności w projektowanym 

środowisku teleinformatycznym – należy traktować skojarzenie wspomnianej integracji 

oprogramowania medycznego (części białej) z administracyjno ekonomicznym (z częścią 

szarą) i z posiadaniem hurtowni danych oraz z deklaracją o wykorzystywaniu przez dyrekcję 

szpitala zasobów informacyjnych i oprogramowania do celów zarządczych.  
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Digitalizacja aparatury medycznej i jej powiązanie z siecią, a integracja systemu 
informatycznego szpitala oraz wykorzystywanie systemu informatycznego do celów 
zarządczych.  
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Poziom integracji szpitalnego systemu inform.  oraz 
wykorzystywanie go do celów zarządczych : 
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Analizator 
biochemiczny 
wieloparametrowy 

Analogowy 16.04% 8.62% 17.89% 13.51% 15.28% 18.84% 26.09% 
cyfr poza siecią 26.74% 20.69% 29.27% 18.92% 28.47% 13.04% 39.13% 
w sieci 38.50% 58.62% 30.89% 56.76% 35.42% 46.38% 21.74% 

Rezonans 
magnetyczny 

Analogowy 2.14% 5.17% 0.81% 2.70% 2.08% 2.90% 0.00% 
Cyfr poza siecią 4.28% 8.62% 2.44% 0.00% 5.56% 5.80% 4.35% 
W sieci 9.63% 13.79% 8.13% 16.22% 8.33% 14.49% 4.35% 

Angiograf, zestaw 
do badań 
naczyniowych 

Analogowy 8.02% 10.34% 6.50% 13.51% 6.25% 13.04% 4.35% 
Cyfr poza siecią 13.37% 15.52% 13.01% 24.32% 11.11% 13.04% 13.04% 
W sieci 11.23% 17.24% 8.94% 21.62% 9.03% 18.84% 0.00% 

 
Tomograf 
komputerowy 

Analogowy 3.21% 3.45% 3.25% 0.00% 4.17% 2.90% 0.00% 
Cyfr poza siecią 19.25% 24.14% 17.07% 13.51% 20.83% 20.29% 17.39% 
W sieci 28.88% 48.28% 21.14% 54.05% 23.61% 40.58% 13.04% 

Echokardiograf 
(Ultrasonograf 
kardiologiczny)] 

Analogowy 27.27% 24.14% 27.64% 27.03% 26.39% 24.64% 47.83% 
Cyfr poza siecią 44.39% 48.28% 44.72% 40.54% 47.22% 43.48% 34.78% 
W sieci 10.70% 18.97% 7.32% 18.92% 9.03% 14.49% 0.00% 

 
RTG z obróbką 
cyfrową 

Analogowy 17.11% 20.69% 14.63% 8.11% 18.75% 17.39% 17.39% 
Cyfr poza siecią 9.63% 8.62% 10.57% 10.81% 9.72% 7.25% 13.04% 
W sieci 30.48% 39.66% 27.64% 51.35% 26.39% 39.13% 8.70% 

 
RTG z torem 
wizyjnym 

Analogowy 35.29% 37.93% 33.33% 24.32% 37.50% 31.88% 60.87% 
Cyfr poza siecią 10.70% 10.34% 11.38% 16.22% 9.72% 11.59% 13.04% 
W sieci 18.72% 24.14% 17.07% 32.43% 15.97% 26.09% 4.35% 

 
Mammograf 

Analogowy 27.27% 36.21% 23.58% 32.43% 26.39% 30.43% 30.43% 
Cyfr poza siecią 8.02% 3.45% 9.76% 8.11% 7.64% 4.35% 17.39% 
W sieci 6.42% 6.90% 6.50% 13.51% 4.86% 13.04% 0.00% 
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Funkcja  transmisji danych w specjalistycznym oprogramowaniu medycznym a 
integracja systemu informatycznego szpitala oraz wykorzystywanie systemu 
informatycznego do celów zarządczych.  

Oprogramowanie 
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Poziom integracji szpitalnego systemu informatycznego oraz 
wykorzystywanie go do celów zarządczych: 

 
Typ 

 F
u

n
k
c
ja

 
tr

a
n

s
m

is
ji 

d
a

n
y
c
h
 

 s
y
s
te

m
 
b

ia
ły

 z
in

te
g

ro
w

a
n

y
 z

 

s
z
a

ry
m

 

b
ra

k
ie

m
 

in
te

g
ra

c
ji 

s
y
s
te

m
u
 

b
ia

łe
g

o
 z

 s
z
a

ry
m

 

d
e

k
la

ra
c
ja

 
o

 
p

o
s
ia

d
a

n
iu

 

h
u

rt
o

w
n

i d
a

n
y
c
h
 

b
ra

k
ie

m
 h

u
rt

o
w

n
i 
d

a
n

y
c
h
 

z
d

e
c
 

d
e

k
l 

z
e

 
s
y
s
te

m
 

in
f.
 

w
y
k
o

rz
y
s
ty

w
a
n

y
 
je

s
t 
d

o
 

c
e

ló
w

 z
a

rz
ą

d
c
z
y
c
h
 

d
e

k
l 

z
e

 
s
y
s
t 

in
f.

 
n

ie
 

lu
b
 

ra
c
z
e
j 
n

ie
 
w

y
k
o

rz
y
s
t 
d

o
 

c
e

ló
w

 z
a

rz
ą

d
c
z
y
c
h
 

 

do obsługi ruchu 
chorych 

Nie ma 10.70% 1.72% 15.45% 0.00% 13.89% 4.35% 17.39% 
Bez transmisji 11.23% 6.90% 13.82% 10.81% 11.81% 8.70% 8.70% 
Z transmisją 74.87% 91.38% 70.73% 89.19% 74.31% 85.51% 60.87% 

 
do obsługi JGP 

Nie ma 5.35% 0.00% 8.13% 2.70% 6.25% 4.35% 4.35% 
Bez transmisji 12.83% 5.17% 17.07% 0.00% 16.67% 8.70% 13.04% 
Z transmisją 78.61% 94.83% 74.80% 97.30% 77.08% 85.51% 69.57% 

do tworzenia 
dokumentacji 
medycznej 

Nie ma 16.04% 3.45% 22.76% 0.00% 20.83% 10.14% 21.74% 
Bez transmisji 14.97% 8.62% 18.70% 13.51% 15.97% 8.70% 17.39% 
Z transmisją 65.78% 87.93% 58.54% 86.49% 63.19% 79.71% 47.83% 

do rejestracji 
pacjentów 

Nie ma 9.09% 3.45% 12.20% 0.00% 11.81% 4.35% 21.74% 
Bez transmisji 14.97% 10.34% 17.89% 13.51% 15.97% 14.49% 4.35% 
Z transmisją 72.73% 86.21% 69.92% 86.49% 72.22% 79.71% 60.87% 

do prowadzenia 
list oczekujących 

Nie ma 10.70% 1.72% 15.45% 0.00% 13.89% 13.04% 4.35% 
Bez transmisji 12.83% 8.62% 15.45% 10.81% 13.89% 5.80% 13.04% 
Z transmisją 73.26% 89.66% 69.11% 89.19% 72.22% 79.71% 69.57% 

do zaopatrzenia 
i gospodarki 
lekami 

Nie ma 10.70% 1.72% 15.45% 2.70% 13.19% 1.45% 21.74% 
Bez transmisji 27.27% 12.07% 35.77% 16.22% 31.25% 20.29% 34.78% 
Z transmisją 58.82% 86.21% 48.78% 81.08% 55.56% 76.81% 30.43% 

 
dla laboratorium 

Nie ma 32.62% 18.97% 40.65% 16.22% 38.19% 17.39% 47.83% 
Bez transmisji 20.32% 15.52% 23.58% 16.22% 22.22% 21.74% 17.39% 
Z transmisją 43.85% 65.52% 35.77% 67.57% 39.58% 59.42% 21.74% 

 

dla diagnostyki 
(dane obrazowe) 

Nie ma 37.97% 24.14% 46.34% 13.51% 45.83% 26.09% 65.22% 
Bez transmisji 17.65% 22.41% 16.26% 18.92% 18.06% 17.39% 13.04% 
Z transmisją 41.18% 53.45% 37.40% 67.57% 36.11% 55.07% 8.70% 

do statystyki 
medycznej 

Nie ma 1.07% 0.00% 1.63% 0.00% 1.39% 0.00% 4.35% 
Bez transmisji 13.37% 5.17% 17.89% 5.41% 15.97% 10.14% 4.35% 
Z transmisją 82.35% 94.83% 80.49% 94.59% 82.64% 88.41% 78.26% 

 

Wnioski: 

1. 65.8%  szpitali dysponuje oprogramowaniem specjalistycznym do tworzenia 

dokumentacji medycznej z wpisaną funkcją transmisji danych, 72.7%  ma tę funkcję w 

oprogramowaniu do rejestracji pacjentów. Wskaźniki te są jednak wyższe w przypadku 

szpitali, których organem założycielskim jest marszałek województwa, (wynosząc 
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odpowiednio 70,9% (dokumentacja medyczna) i 76,4% (rejestracja pacjentów) i znacznie 

wyższe, (odpowiednio 83,3% (dokumentacja medyczna) i 87,5% (rejestracja pacjentów)) 

w przypadku, gdy organem tym jest instytucja o charakterze centralnym. W rejonie 

południowo zachodnim  kraju (region Dolnego Śląska i opolszczyzna) liczby te wynoszą 

90% (dokumentacja medyczna) oraz 89% (rejestracja pacjentów). 

2. Oprogramowanie specjalistyczne do obsługi laboratorium wraz z transmisją danych 

posiada 43.8% szpitali (dla szpitali podległych urzędowi marszałkowskiemu – 52.7%, z 

założycielami centralnymi – 62.7%). Z kolei oprogramowanie dla diagnostyki (obrazowej) 

posiada 41.2% szpitali (podległych urzędowi marszałkowskiemu – 45.5%, z założycielami 

centralnymi – 54.2%). 

3. Dla regionu południowo-zachodniego liczba szpitali ze zintegrowaną częścią białą i szarą 

wynosi 30% (tylko 22% dla szpitali podległych urzędowi marszałkowskiemu), liczba 

szpitali, w których rozliczenia z NFZ są integralną częścią systemu szpitalnego wynosi 

76% (79% dla szpitali podległych urzędowi marszałkowskiemu), liczba szpitali 

posiadająca hurtownie danych wynosi 14% (dla szpitali podległych urzędowi 

marszałkowskiemu – 32%) 

4. Oceniając poziom digitalizacji szpitalnego sprzętu medycznego oraz skalę, w jakiej 

włączony  jest on do sieci lokalnej, za podstawę  procentowania przyjmujemy liczbę 

tylko tych szpitali, które dany sprzęt posiadają. Przedmiotem pomiaru jest bowiem nie 

poziom wyposażenia szpitali w aparaturę medyczną, ale poziom informatyzacji szpitali 

oraz poziom dojrzałości szpitalnych systemowych informatycznych. Tak liczony wskaźnik, 

dla szpitali rejonu południowo-zachodniego wynosi: 

 analizator biochemiczny wieloparametrowy (posiada go 10.5% szpitali): cyfrowy w 

sieci – 37.5%, cyfrowy poza siecią – 31% 

 tomograf komputerowy (posiada go 7.3% szpitali): w sieci – 85.7% (dla założycieli 

wojewódzkich i założycieli centralnych – 98%), po za siecią – 14.3%  

 urządzenie RTG z cyfrową obróbką obrazów (posiada go 12.3% szpitali): w sieci 

komputerowej – 61.5% (dla założycieli wojewódzkich – 68%, dla założycieli 

centralnych – 67%), po za siecią – 38.5% 

 urządzenie RTG z torem wizyjnym (posiada go 9.2% szpitali): w sieci komputerowej – 

52% (dla założycieli wojewódzkich – 100%, dla założycieli centralnych – 50%) 
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5. Wyposażenie szpitali w sprzęt (cyfrowy) pracujący w sieci komputerowej pokazuje, że 

jest takich szpitali znacznie więcej w grupie, w której jest integracja części białej i szarej, 

gdy szpital posiada hurtownię danych lub/i gdy wykorzystuje się system do celów 

zarządczych. Odpowiednie dane syntetyczne są tutaj następujące (w [%]): 

 Analizator 
biochem. 

Rezonans 
magn. 

Angiograf Tomograf Echokardio-
graf 

RTG z 
obróbką 

RTG z 
torem 

Mammo 
graf 

Systemy 
zintegr. 

58 12 17 48 19 40 24 8 

Systemy 
niezint. 

31 8 9 20 7 28 17 7 

Jest 
hurtow. 

57 14 21 54 19 51 32 13 

Brak hurt. 36 8 9 22 9 26 16 5 
Wykorzyst. 
system 
do celów 
zarządcz. 

47 14 19 40 14 39 26 12 

Nie 
wykorzyst. 
system 
do celów 
zarządcz. 

21 4 0 12 0 9 4 0 

 
Jest zatem widoczna wyraźna zależność posiadania cyfrowych urządzeń laboratoryjno-

analityczno-diagnostycznych włączonych w sieć komputerową od dojrzałości szpitalnego 

systemu informatycznego.   

Podobne zjawisko można zauważyć dla związków pomiędzy dojrzałością systemu 

szpitalnego, a wyposażeniem w moduły funkcjonalne, co ilustruje poniższa tabela (wartości 

w [%])  

 

 Opr. do tw. 
dokumentacji 
medycznej 

Zaopatrzenie i 
gosp.lekami 

Laboratorium Diagnostyka 

Systemy zintegrowane 89 86 65 52 
Systemy niezintegrowane 60 49 36 38 
Jest hurtownia danych 87 81 68 67 
Brak hurtowni 62 55 40 36 
Wykorzyst. systemu 
do celów zarządcz. 

80 76 60 54 

Nie wykorzyst. systemu 
do celów zarządcz. 

48 30 21 9 
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Analiza dostępności usług medycznych według administracji szpitalnej [8] 

 

Analiza została sporządzona na podstawie ankiety wysłanej do administracji 787 

szpitali, na którą  odpowiedziało 115  szpitali. Wśród szpitali, które odpowiedziały na ankietę 

stosunkowo najliczniejszą grupę stanowią szpitale średniej wielkości (101-300 łóżek), 

których jest 46, a następnie szpitale wielkie (powyżej 500 łóżek) – 26 oraz duże (301-500 

łóżek) – 23. Nieco mniej licznie reprezentowane są szpitale małe (do 100 łóżek) – jest ich 20. 

Zdecydowana większość z nich, to szpitale kilku oddziałowe (68), 32 to szpitale z 

kilkunastoma oddziałami, w 15 jednostkach liczba oddziałów wynosi ponad 20.  

W badanej grupie zdecydowaną większość (72%) stanowią szpitale, w których zdarza 

się, że pacjenci muszą czekać przynajmniej miesiąc na hospitalizację. Zabiegi lub badania 

diagnostyczne najczęściej wymieniane jako charakteryzujące się długim okresem 

oczekiwania, to zabiegi w zakresie soczewki (20% wskazań), endoprotezoplastyka stawu 

biodrowego i kolanowego (22% i 17%), artroskopia (17%), laparoskopowa cholecystektomia 

(13%), rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego (12%) oraz koronarografia i 

tomografia komputerowa (po około 10% wskazań). Inne- 17%. Czas oczekiwania na 

przeprowadzenie zabiegów jest w poszczególnych jednostkach bardzo różny – na przykład 

dla zabiegów w zakresie soczewki waha się od kilku miesięcy (w jednym przypadku było to 

1,5 miesiąca) do dwu, trzech, a nawet pięciu lat. Podobna rozpiętość czasu oczekiwania 

dotyczy endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego – od 2-3 miesięcy do 3-4 lat.  

 

Przyczyny utrudnionego dostępu do  świadczeń medycznych według opinii 

administracji szpitalnej 

Czy jedyną przyczyną kolejek jest kontrakt z 
NFZ? 

Tak – 47.8% 
Nie – 21.7% 
Trudno powiedzieć – 6.1% 
Brak odpowiedzi – 24.3% 

Opóźnienia terminów zabiegów planowanych 
w związku z przypadkami nagłymi 

Bardzo często – 2.6% 
Raczej często – 8.7% 
Raczej rzadko – 35.6% 
Bardzo rzadko -34.8% 
Nigdy – 13% 
Brak odpowiedzi – 5.2% 

Jak często pacjenci wpisani na listę 
oczekujących nie zgłaszają się na zabieg? 

Bardzo często – 5.2% 
Raczej często – 9.6% 
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Raczej rzadko – 45.2% 
Bardzo rzadko -29.6% 
Nigdy – 7% 
Brak odpowiedzi – 3.5% 

Czy liczba próśb pacjentów o przyspieszenie 
terminu hospitalizacji uległa zmianie? 

Wzrosła – 11.3% 
Zmniejszyła się – 1.7% 
Nie zmieniła się – 50.5% 
Trudno powiedzieć – 33.9% 
Brak odpowiedzi – 2.6% 

Czy listy oczekujących ograniczyły znaczenie 
kryteriów poza zdrowotnych? 

Zdecydowanie tak – 18% 
Raczej tak – 32% 
Raczej nie – 17% 
Zdecydowanie nie – 17% 
Trudno powiedzieć – 13% 
Brak odpowiedzi – 3% 

Wprowadzenie list oczekujących Poprawiło dostępność świadczeń – 21% 
Poprawiło organizację udzielania świadczeń 
– 35% 
Spowodowało wzrost obowiązków dla 
pracowników szpitala – 96%  

Czy zespół oceny przyjęć stwierdzał 
nieprawidłowości? 

Wielokrotnie – 2% 
Sporadycznie – 23% 
Nie – 44 % 
Brak odpowiedzi – 31% 

Kto powinien sprawować kontrolę nad listami 
oczekujących? 

Ordynator (kierownik kliniki) – 70% 
Zespół lekarzy – 56% 
Dyrektor szpitala – 23% 
Pracownicy administracji – 10% 
Przedst. stowarzyszenia pacjentów – 7% 
Przedst. rady społecznej – 3% 

 

Analiza dostępności usług medycznych według odczucia społecznego [9] 

 

Analizę wykonano na podstawie raportu [9]  przedstawiającego wyniki badania 

ankietowego dotyczącego dostępności świadczeń zdrowotnych w roku 2006, 

przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Badanie zostało zrealizowane na 

początku roku 2007 na ogólnopolskiej próbie losowej liczącej 2021 osób, metodą wywiadów 

bezpośrednich. 

Ocena dostępności świadczeń zdrowotnych analizowana była w kilku aspektach : 

dostępności porad lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów, korzystania z 

prywatnych usług medycznych, dostępności leczenia szpitalnego i kosztów ponoszonych 
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przez pacjentów w związku z pobytem w szpitalu, finansowych barier w dostępie do leków, a 

także postrzeganych nierówności w korzystaniu z publicznej opieki zdrowotnej. Dostępność 

opieki zdrowotnej rozpatrywana była nie tylko z punktu widzenia możliwych utrudnień i 

ograniczeń natury technicznej czy organizacyjnej, lecz również z punktu widzenia realizacji 

zasady powszechności i równości. Wszystkie wymienione problemy, z wyjątkiem opinii o 

nierównościach, oceniane były przez respondentów w perspektywie osobistych 

doświadczeń. 

 

Dostępność porad lekarza pierwszego kontaktu (% ocen pozytywnych) 

Oceniane aspekty 
2004 

N=1654 
2006 

N=1516 

Łatwość uzyskania wizyty w przychodni 92 92 

Łatwość uzyskania wizyty domowej 
                                               dziennej  
                                                nocnej  

 
90 
74 

 
83 
69 

Przestrzeganie godzin pracy przez lekarzy 93 92 

 

Kategorie respondentów najbardziej i najmniej negatywnie oceniających możliwość 
uzyskania wizyty w przychodni   

Najbardziej % Najmniej % 

Osoby w wieku 18 -24 lata 
Z wyższym wykształceniem 
Mieszkańcy wielkich miast 
Pracownicy umysłowi 
Osoby o najwyższych dochodach 

11 
11 
14 
14 
12 

Osoby w wieku 65 i więcej lat 
Z wykształceniem podstawowym 
Mieszkańcy wsi 
Rolnicy 
Osoby o najniższych dochodach 

4 
5 
4 
5 
3 

 

Hierarchia trudności w dostępie do lekarza pierwszego kontaktu  

Przyczyny trudności % 
wskazań 
N=115 

Trzeba długo czekać w kolejce, aby dostać się do gabinetu 
Trzeba bardzo wcześnie wstać i długo czekać, aby otrzymać numerek 
Zbyt mało numerków wydaje się dziennie do lekarza  
Nie można zapisać się wcześniej do lekarza 
Nie można zamówić numerka telefonicznie 
Godziny przyjęć lekarza nie są dostosowane do potrzeb pacjentów 
Duża odległość od przychodni lub brak dobrej komunikacji 

67 
56 
52 
52 
45 
40 
15 
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Negatywne oceny dostępności porad lekarzy specjalistów (%) 

Lekarze specjaliści 2004 2006 

Reumatolog 
Ortopeda 
Kardiolog 
Okulista 
Stomatolog 
Laryngolog 
Neurolog 
Onkolog 
Dermatolog 
Alergolog 
Ginekolog 

36 
45 
38 
45 
41 
30 
38 
34 
29 
- 

22 

41 
40 
38 
37 
36 
34 
36 
33 
30 
27 
14 

 

Różnice w ocenie trudności w uzyskaniu wizyty u lekarza specjalisty (% 
wskazań)   N=575 

Rodzaj trudności Wieś Wielkie 
miasta 

Dochody do 
300 zł/os. 

Dochody 
wyższe niż 
1200 zł/os. 

Duża odległość od przychodni 
Odległe terminy wizyt 

44 
77 

5 
88 

45 
66 

12 
86 

 
Skala wykluczenia cyfrowego [10] [18] 

Dostęp do Internetu i komputery w gospodarstwach domowych 

Rok 2008 2008 2009 2009 

 % 
gospodarstw 
posiadających 
komputer  

% gosp. 
posiadających 
dostęp do 
Internetu 

% 
gospodarstw 
posiadających 
komputer  

% gosp. 
posiadających 
dostęp do 
Internetu 

Polska 57 48 65 56 

D. Śląsk 59.8 53.6   

wieś    46 

miasto    62 

 

Motywacje nie posiadania Internetu w domu (2008 rok)  

Brak potrzeby – 45 % 

Zbyt wysokie koszty sprzętu – 29% 

Zbyt wysokie koszty dostępu – 26% 

Brak odpowiednich umiejętności – 23% 

Posiadanie dostępu w innym miejscu- 8% 
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Brak technicznych możliwości – 7% 

Niechęć do Internetu (wzgl. Bezpieczeństwa) – 7% 

 

Korzystanie z Interentu do komunikowania się z administracja publiczną: (2008 (2005)) 

: 

Otrzymywanie informacji – 14% (11%) 

Pobieranie formularzy -10% (6%) 

Odsyłanie formularzy – 5% (3%) 

 

Zagrożenia zdrowotne na Dolnym Śląsku 

 

Największym zagrożeniem zdrowotnym (największa liczba zachorowań i zgonów) są 

choroby układu krążenia. Zgony z powodu tych chorób wyniosły w 2000 roku  54% ogólnej 

liczby zgonów.  Natomiast w ostatnich latach kształtowały się odpowiednio:  2005 – 47,8%; 

2006 – 48,1%; 2007 – 46,5%;2008 – 48%. 

Drugą pod względem liczby przyczynę zgonów stanowią choroby nowotworowe. W 

latach od 2005  do 2008 roku odsetek zgonów wynosił odpowiednio: 2005 – 26,0%; 2006 – 

26,0%; 2007 – 26,1%;2008 – 25,4%.. U mężczyzn najczęściej występuje rak płuc - 28,3%, u 

kobiet - rak piersi - 17,3%. Pod względem ilościowym (w porównaniu z sytuacją krajową) 

liczba zachorowań na nowotwory złośliwe przedstawia się następująco: 

Zachorowalność na nowotwory złośliwe (2007) 

 Ogółem Na 100 000 
(mężczyźni) 

Na 100 000  
(kobiety) 

Polska 128800 349 327 

Dolny Śląski 11880 420 406 

 

Pod względem liczby zachorowań na 100 000 mieszkańców Dolny Śląsk zajmuje 

pierwsze miejsce spośród wszystkich województw (najmniejsze wartości  posiada 

województwo podlaskie – mężczyźni – 281, kobiety – 270)  

Inną, przyczynę zgonów stanowią choroby układu oddechowego (878 osób w 1999 r., 

871 osób w 2000 r.). 

Kolejne przyczyny zgonów będące wyzwaniem dla ochrony zdrowia to choroby układu 

trawiennego (w 1999 roku - 873 osoby, w 2000 - 770 osób) oraz choroby układu moczowo-
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płciowego (w 1999 roku - 266 osób i w 2000 - 223 osoby). Także, nie mniej ważnym 

problemem na Dolnym Śląsku jest umieralność okołoporodowa. W skali kraju kształtowała 

się ona następująco: 

2005 – 8,0%; 2006 – 8,0%; 2007 – 7,9%; 2008 – 7,6%; 2009 – 7,2%; 

Natomiast na Dolnym Śląsku stanowi to większy problem. Różnica pomiędzy sytuacją 

w Polsce a dolnym Śląskiem jest przeciętnie większa niż 1 % i przedstawia się następująco: 

2005 – 9,3%; 2006 – 9,4%; 2007 – 8,8%; 2008 – 9,3%; 2009 – 8,2%; 

Kolejna przyczyna zgonów w województwie dolnośląskim to zewnętrzne przyczyny 

zachorowania i zgonu a ich odsetek wynosi odpowiednio:  

2005 – 7,0%; 2006 – 6,6%; 2007 – 6,3%;2008 – 6,2%.  

 

Porady 

 

W latach 2003 – 2009 w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców Dolnego Śląska 

udzielono ogółem porad: 

2003 – 64 531,6; 2004 – 68 681,3; 2005 - 70 471,1; 2006 – 68 338,0; 2007 – 70 242,8;  

2008 – 70 720,4; 2009 – 68 614,5; 

W tym w podstawowej opiece zdrowotnej: 

2003 – 38 364,4; 2004 – 38 435,5; 2005 – 40 367,0; 2006 – 38 200,7; 2007 – 40 233,6;  

2008 – 39 911,9; 2009 – 42 565,3; 

Oznacza to, że statystyczny mieszkaniec Dolnego Śląska, w ciągu jednego roku, 7 

razy korzysta z porad ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Z kolei porady udzielane na Dolnym 

Śląsku w specjalistycznej opiece  zdrowotnej w 2009 roku przedstawiały się następująco: 

 

Poradnie specjalistyczne Ilość udzielonych porad 

Chorób wewnętrznych 1 165 012 

Innych specjalności zachowawczych 1 284 872 

Opieki nad matką i dzieckiem 948 867 

Zabiegowe 2 434 709 

Zdrowia psychicznego 324 388 
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Działania Ministerstwa Zdrowia i instytucji centralnych w obszarze e-zdrowia.  

 

W odpowiedzi na wezwanie europejskie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia w zakresie informatyzacji, przygotowało 

Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Program składa się z 6 projektów, z czego 

obecnie realizowane są pierwsze dwa, które mają na celu kompleksowe zastosowanie ICT w 

polskiej ochronie zdrowia. Obecnie realizowanymi projektami są:  

Projekt P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,  

Projekt P2: Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów 

Cyfrowych Rejestrów Medycznych,  

oraz oczekujący na uruchomienie: 

Projekt P3: Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i 

monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym 

administrację państwową i samorządową – Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia (PROZ), 

znajdujący się na liście rezerwowej. 

Rozwój e-Zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej wymaga prowadzenia spójnej polityki 

państwa we wdrażaniu powszechnie dostępnych usług medycznych na odległość, 

upowszechniania wartościowych treści na temat zdrowia w Internecie, jak i zapewnienia 

warunków dla podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej pośród mieszkańców wraz z 

równoległym zdobywaniem nowych kwalifikacji i umiejętności przez pracowników sektora 

opieki zdrowotnej. Inicjatywy rozwijające usługi elektroniczne są również rekomendowane i w 

istotny sposób wspierane finansowo przez Unię Europejską.  

W celu ułatwienia wdrożenia i precyzyjnego przypisania zadań poszczególnym 

podmiotom, a jednocześnie zapewnienia koordynacji i kontroli działań Ministerstwo Zdrowia 

przygotowało projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która została 

uchwalona przez Sejm 28. Kwietnia 2011 roku (Dz.U. 113 Poz. 657).  Ustawa ta umożliwi 

prawne funkcjonowanie całego systemu informacji w systemie ochrony zdrowia.  

Głównym celem ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest przede 

wszystkim:  
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 Uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji w ochronie zdrowia. 

 Stworzenie warunków informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających podejmowanie w 

dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej niezależnie od 

przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz zasad jej finansowania. 

 Stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, charakteryzującego się z 

jednej strony elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, 

w tym do modelu finansowania świadczeń ze środków publicznych, z drugiej strony 

odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowanymi 

zmianami systemowymi w ochronie zdrowia. 

 Poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zapewnienie 

kompleksowości, aktualności, niesprzeczności norm, procesów, systemów i zasobów 

informacyjnych ochrony zdrowia mających wpływ na zachowanie spójności ładu 

informacyjnego w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

informacyjnych obywateli. 

 Optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzację sektora ochrony 

zdrowia i rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia wobec 

uzyskiwanych efektów. 

 Przywrócenie właściwych relacji pomiędzy wytwórcą danych, gestorami systemów 

informacyjnych zbierających dane a podmiotami wykorzystującymi i analizującymi 

informacje generowane w systemach informacyjnych. 

 Utworzenie jasnych i przejrzystych podstaw prawnych dla obecnie funkcjonujących i 

funkcjonujących w przyszłości rejestrów medycznych. 

 

3. Analiza SWOT 

 

Celem analizy SWOT jest uporządkowanie posiadanych informacji dotyczących 

aktualnego stanu nowoczesnych technologii ICT w zakresie ochrony zdrowia (e-zdrowia) na 

Dolnym Śląsku poprzez wskazanie mocnych (Strenghts) i słabych (Weaknesses) stron tego 

stanu oraz szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats) oddziaływującego otoczenia  



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

173 

 

W niniejszej analizie czynniki w kategoriach szans i zagrożeń są traktowane jako 

czynniki zewnętrzne (także w ujęciu prognostycznym). Do ich identyfikacji posłużymy się 

analizą SWEET  

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Sprawnie działający system szkolnictwa 
wyższego kształcący dobrych specjalistów 
z zakresu informatyki, teleinformatyki, 
informatyki medycznej i inżynierii 
biomedycznej 

 Wymiana transgraniczna pacjentów – duże 
zainteresowanie Niemców wybranymi 
usługami medycznymi w Polsce 
(np.stomatologiczne) 

 Atrakcyjność turystyczna regionu oraz 
bardzo dobra baza sanatoryjna ułatwia 
promocję profilaktyki 

 Rozwój nowoczesnych technologii 
medycznych ujęty w Strategii Innowacyjnej 
Dolnego Śląska 

 Coraz większe znaczenie diagnostyki 
obrazowej – rozwój technik obrazowania 
medycznego 

 Zaangażowanie różnych środowisk w 
rozwój informatyzacji opieki zdrowotnej 
(uczelnie, sektor B+R, sektor MSP)  

 Silny wrocławski ośrodek akademicki z 
dużym potencjałem naukowo–badawczym 
oraz rozwój szkolnictwa wyższego w 
innych miastach regionu. 

 Realizacja platformy udostępniania on-line 
przedsiębiorcom usług zasobów cyfrowych 
rejestrów medycznych (projekt P2) 

 Realizacja projektu Elektroniczna 
platforma gromadzenie, analizy i 
udostępniania zasobów cyfrowych o 
zdarzeniach medycznych (projekt P1) (np. 
e-recepta) – umożliwienie realizacji 
paradygmatu usługi dostępnej zawsze, 
wszędzie i dla każdego zarejestrowanego 
w systemie. 

 Zwiększenie personalizacji wyrobów oraz 
procedur medycznych 

 Duża zdolność do wykorzystania 
nowoczesnych technologii ICT w sektorze 
opieki zdrowotnej 

 Szybki rozwój zaawansowanych metod 
przetwarzania informacji (danych, 
sygnałów, obrazów) o dużych 
praktycznych możliwościach zastosowania 

 Istniejące systemy informacyjne w 
ochronie zdrowia cechuje duże 
rozdrobnienie,  niski poziom 
interoperatywności i usługowości w 
stosunku do pacjentów – duże utrudnienie 
w wymianie danych pomiędzy jednostkami 

 Niewielki stopień szkoleń informatycznych 
dla szpitalnego personelu medycznego 
(zwłaszcza średniego stopnia) 

 Brak koordynacji regionalnych 
przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia z 
projektami centralnymi 

 Mały wskaźnik wdrożeń i komercjalizacji 
innowacyjnych technologii – trudności z 
odpowiednim transferem technologii  

 Szybka dekapitalizacja infrastruktury ICT 
jednostek ochrony zdrowia 

 Niska jakość informacji zdrowotnej – 
redundancja, niespójne standardy 
gromadzenia i udostępniania informacji 

 Niska jakość funkcjonalna wdrażanych  
systemów informacyjnych w ochronie 
zdrowia – zwiększenie pracochłonności 
czynności administracyjnych 

 Problemy koordynacji i zarządzania 
systemem ochrony zdrowia wynikające z 
dużej liczby niezależnych ośrodków 
decyzyjnych 

 Brak wspólnych standardów UE w 
obszarze e-zdrowia  

 Duża konkurencja na rynku nowoczesnych 
technologii medycznych (zwłaszcza ze 
strony dużych koncernów) przyczyną 
obawy przed ryzykiem ponoszenia dużych 
kosztów na opracowanie technologii, które 
mogą stać się niedługo dostępne 
komercyjnie 

 Konkurencja ze strony producentów 
urządzeń paramedycznych („cudownych 
lampek”) reklamowanych jako skuteczne 
przy niskiej świadomości społeczeństwa 
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w komputerowym wspomaganiu decyzji 
medycznych i procesów zarządzania 
jednostkami opieki zdrowotnej 

 Udział dolnośląskiego UM w 
międzynarodowym projekcie C2C 
ułatwiającym transfer technologii od klinik 
do sfery gospodarczej  

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Starzenie się społeczeństwa – wzrost 
zapotrzebowania na usługi medyczne, 
rehabilitacyjne i związane z opieką 

 Wzrost liczby chorych na przewlekłe 
choroby cywilizacyjne (choroby układu 
krążenia, choroby nowotworowe) – wzrost 
zapotrzebowania na specjalizowane usługi 
medyczne, rehabilitacyjne i związane z 
opieką 

 Powszechna świadomość (w 
szczególności u polityków) potrzeby 
reformowania i unowocześniania służby 
zdrowia 

 Wzrastająca popularność zachowań 
proekologicznych i zdrowego stylu życia  

 Wzrost świadomości zdrowotnej 
społeczeństwa - zwiększająca się 
popularność dbania o własne zdrowie w 
zakresie działań profilaktycznych 

 Wzrost liczby użytkowników Internetu – 
zmniejszająca się skala technicznego 
wykluczenia cyfrowego 

 Zwiększająca się dbałość o  
bezpieczeństwo i lepszą jakość życia osób 
niepełnosprawnych - konieczność 
zapewnienia samodzielności coraz 
większej liczbie osób niepełnosprawnych 

 Pozytywny  stosunek społeczny do 
przeszczepów – wzrost liczby dawców 

 Brak barier w naukowej współpracy 
międzynarodowej 

 Konieczność wykonywania masowych 
badań przesiewowych 

 Rozwój mobilnych i bezprzewodowych 
technologii 

 Rozwój i miniaturyzacja urządzeń 
elektronicznych (rozwój nanotechnologii) 

 Coraz tańsze i doskonalsze urządzenia 
ICT 

 Postępujący rozwój krajowych systemów 
informatycznych państwa zgodnych z 

 Brak zaufania społecznego do lekarzy 
(upadek etosu) 

 Istnieje spora grupa osób 
niezainteresowanych korzystaniem z 
technologii teleinformatycznych 

 Duży poziom smogu informacyjnego w 
Internecie (duża liczba źródeł informacji o 
problematycznej wartości) 

 Zaściankowość części podmiotów 
funkcjonujących w ochronie zdrowia w 
stosunku do problematyki informatyzacji – 
obawa przed zmianami i koniecznością 
nieustannej edukacji 

 Premiowanie w systemie ochrony zdrowia 
(NFZ) metod dających gorsze efekty 
zdrowotne (późne wykrywanie chorób i 
zabiegi operacyjne) – niedocenianie 
działań profilaktycznych i wczesnego 
leczenia (monopol NFZ) 

 Konieczność przeprowadzenia 
długotrwałej procedury certyfikacyjnej 
rozwiązań (urządzeń i programów) 
przeznaczonych do praktyki klinicznej 

 Brak zaufania społecznego do 
zaawansowanych technologii medycznych, 
które ograniczają bezpośredni kontakt z 
lekarzem 

 Obawa przed udostępnieniem 
medycznych danych osobowych w formie 
elektronicznej 

 Niski poziom finansowania wyposażenia 
ICT w ochronie zdrowia 

 Atrakcyjna oferta pracy dla specjalistów 
branży ICT i kadry medycznej zagranicą 

 Malejąca liczba personelu medycznego 
(zwłaszcza średniego szczebla) 

 Reglamentowanie 
wysokospecjalizowanych (kosztownych) 
procedur medycznych 

 Duży poziom mentalnego wykluczenia 
cyfrowego wśród osób starszych i 
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koncepcją jednolitej europejskiej 
przestrzeni informacyjnej i Europejskich 
Ram Interoperatywności 

 Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o 
systemie informacji w ochronie zdrowia 

 Rozwój portali edukacyjnych i 
informacyjnych dotyczących zdrowia 

 Globalizacja w zakresie przepływu idei i 
informacji 

 Szybki rozwój niepublicznych jednostek 
opieki zdrowotnej 

uboższych (bezrobotnych) 

 Niedostosowanie lecznictwa zamkniętego 
do zjawisk związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa 
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F. e-Edukacja - Krzysztof Walkowiak 

1. Diagnoza w obszarze edukacji 

 

Pierwszym zagadaniem, który zostanie omówione w obszarze edukacji jest analiza 

demograficzna dotycząca prognozowanej liczby ludności na terenie województwa 

dolnośląskiego uwzględniająca przedziały wiekowe ilustrujące poszczególne stopnie 

edukacji. Rys. 1 przedstawia prognozowaną zmianę liczby mieszkańców województwa 

dolnośląskiego, Polski oraz EU w latach 2015-2030 z podziałem na płeć. Rokiem 

referencyjnym jest 2009. Przedstawione dane pokazują, że największy spadek liczby 

ludności jest prognozowany dla województwa dolnośląskiego. W skali Polski ten spadek 

będzie miał mniejszą dynamikę. Natomiast w EU prognozowany jest wzrost liczby ludności. 

Prezentowane dane nie pokazują istotnych zależności związanych z płcią. 

 

 

Rys. 1. Prognozowana zmiana liczby mieszkańców województwa dolnośląskiego, 

Polski oraz EU w latach 2015-2030 z podziałem na płeć. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS oraz Eurostat. 

 

Kolejne trzy wykresy (Rys. 2-4) pokazują prognozowaną zmiana liczby mieszkańców 

odpowiednio województwa dolnośląskiego, Polski oraz EU w latach 2015-2030 z podziałem 
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na grupy wiekowe w zakresie od 0 do 24 lat. Dla województwa dolnośląskiego oraz Polski 

dane pokazują podobny trend. Wzrost jest obserwowany wyłącznie w najmłodszych grupach 

wiekowych: dla przedziału 0-4 jedynie w roku 2015, a dla przedziału 5-9 w latach 2015, 

2020, 2025. W pozostałych grupach wiekowych oraz latach nastąpi spadek wielkości 

populacji. Największy spadek można zaobserwować w grupie wiekowej 19-24 obejmującej 

potencjalnych studentów wyższych uczelni. Dla przykładu w roku 2025 w tej grupie wiekowej 

będzie o 42% mniej osób, niż w referencyjnym roku 2009. W skali całej EU obserwowane są 

mniejsze zmiany liczby ludności, jednak również tutaj największy spadek o około 10% jest 

obserwowany w najstarszej analizowanej grupie. Przedstawione dane pokazują ważny trend 

dla województwa dolnośląskiego oraz Polski wskazujący na generalnie malejącą liczbę 

uczniów na wszystkich poziomach edukacji, szczególnie na poziomie wyższych uczelnie. 

 

 

Rys. 2. Prognozowana zmiana liczby mieszkańców województwa dolnośląskiego w 

latach 2015-2030 z podziałem na grupy wiekowe w zakresie od 0 do 24 lat. Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 3. Prognozowana zmiana liczby mieszkańców Polski w latach 2015-2030 z 

podziałem na grupy wiekowe w zakresie od 0 do 24 lat. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS. 

 

 

Rys. 4. Prognozowana zmiana liczby mieszkańców EU w latach 2015-2030 z 

podziałem na grupy wiekowe w zakresie od 0 do 24 lat. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych Eurostat. 

 

Kolejne wykresy (Rys. 5-6) ilustrują procesy demograficzne w najstarszej grupie 

wiekowej. Rys. 5 pokazuje przeciętne trwanie życia w latach dla osób w wieku 60 
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prognozowane w roku 2008. W poszczególnych podregionach województwa dolnośląskiego 

wartości są zbliżone do średniej ogólnopolskiej, najwyższe wartości można zaobserwować 

dla miasta Wrocławia. Średnia dla UE jest około 3 lata wyższa. Czas trwania życia dla kobiet 

jest około 5 lat wyższy niż dla mężczyzn. Wykres 6 pokazujący procent ludności w wieku 

powyżej 65 lat w stosunku do całej populacji wskazuje na ważny trend związany ze 

starzeniem się społeczeństwa – wskaźniki dla województwa dolnośląskiego są nieznacznie 

wyższe niż ogólnopolskie. Ponownie widać znaczącą różnice dotyczącą płci – odsetek kobiet 

w wieku powyżej 65 lat jest znacząco wyższy niż mężczyzn. 

 

 

Rys. 5. Przeciętne dalsze trwanie życia w latach dla osób w wieku 60 lat w roku 2008. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Eurostat. 
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Rys. 6. Procent ludności w wieku powyżej 65 lat w stosunku do całej populacji. Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Eurostat. 

 

Przedstawione powyżej trendy dotyczące osób wieku szkolnym potwierdzają kolejne 

wykresy (Rys. 7-9) pokazujące liczbę uczniów w latach 2005-2009 odpowiednio w szkołach 

podstawowych, gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących z podziałem na podregiony 

województwa dolnośląskiego. Pomiędzy poszczególnymi regionami występują drobne 

różnice. Największy spadek liczby uczniów w analizowanych latach dla szkół podstawowych 

i liceów ogólnokształcących jest obserwowany dla podregionu wałbrzyskiego. Na poziomie 

gimnazjów największy spadek charakteryzuje miasto Wrocław.  
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Rys. 7. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2005-2009 z podziałem 

podregiony województwa dolnośląskiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

GUS. 

 

 

Rys. 8. Liczba uczniów w gimnazjach w latach 2005-2009 z podziałem podregiony 

województwa dolnośląskiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 9. Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących w latach 2005-2009 z podziałem 

podregiony województwa dolnośląskiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

GUS. 

 

W tabeli 1 prezentowane są dane dotyczące współczynnika skolaryzacji dla 

województwa dolnośląskiego oraz Polski z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja oraz 

licea ogólnokształcące. Dane dotyczące województwa dolnośląskiego są nieznacznie 

mniejsze od średniej krajowej. 

 

Tabela 1. Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2006-2009. Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie danych GUS. 

 Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące 

Lata woj. 

dolnośląskie 

Polska woj. 

dolnośląskie 

Polska woj. 

dolnośląskie 

Polska 

2006 97.08% 97.58% 94.77% 95.62% 43.50% 43.90% 

2007 95.86% 96.78% 93.41% 95.32% 43.50% 43.90% 

2008 95.15% 96.56% 92.88% 94.76% 43.07% 43.90% 

2009 95.39% 96.68% 93.38% 94.33% 42.09% 43.80% 

 

Rys 8 pokazuje dane dotyczące współczynnika skolaryzacji netto w roku 2009 dla 

podregionów województwa dolnośląskiego z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja 
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oraz licea ogólnokształcące. Dla szkół podstawowych i gimnazjów wskaźniki dla 

poszczególnych podregionów są bardzo podobne. Jednak w przypadku liceów 

ogólnokształcących wskaźnik dla miasta Wrocławia jest zdecydowanie wyższy od innych 

podregionów. Wskazuje to, że młodzież mieszkająca we Wrocławiu o wiele częściej 

decyduje się na naukę w liceach ogólnokształcących niż w innych rejonach województwa.  

 

 

Rys. 10. Współczynnik skolaryzacji netto 2009 roku z podziałem na podregiony 

województwa dolnośląskiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Kolejne dane dotyczą liczby studentów. Wykres pokazany na rys. 11 zawiera liczbę 

studentów na 10000 mieszkańców w roku 2009 z podziałem na województwa, natomiast 

wykres na rys. 12 obejmuje analogiczne dane ale uwzględniając wyłącznie osoby w wieku 

19-24 lata. W obu klasyfikacjach województwo dolnośląskie jest na 3 miejscu w skali kraju za 

województwami mazowieckim i małopolskim.  
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Rys. 11. Liczba studentów na 10000 mieszkańców w roku 2009. Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie danych GUS. 

 

 

Rys. 12. Liczba studentów na 10000 mieszkańców w wieku 19-24 lata w roku 2009. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

0 100 200 300 400 500 600 700

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

LUBELSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Liczba studentów na 10000 mieszkańców

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

LUBELSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Liczba studentów na 10000 mieszkańców w wieku 19-24 lata



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

185 

 

Tabela 2. pokazuje liczbę studentów i absolwentów wyższych uczelni w roku 2009 z 

podziałem na płeć. Dane dotyczą całego kraju, województwa dolnośląskiego oraz 

poszczególnych podregionów. Pierwsza obserwacja dotyczy asymetrii w zakresie płci, to 

znaczy liczba studiujących kobiet w skali Polski jest 29% większa niż mężczyzn, dla 

województwa dolnośląskiego ten wskaźnik wynosi 24%. Jeszcze większa asymetria jest w 

przypadku absolwentów i wynosi odpowiednio 47% i 45%. Wskazuje to, że o wiele większa 

liczba mężczyzn podejmujących studia ich nie kończy. Druga ważna obserwacja wynikająca 

z danych zawartych w tabeli 2 pokazuje, że zdecydowana większość studentów (85%) oraz 

absolwentów wyższych uczelnie (81%) z obszaru województwa dolnośląskiego przypada na 

miasto Wrocław. 

 

Tabela 2. Liczba studentów i absolwentów wyższych uczelni w roku 2009 z podziałem 

na płeć. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Liczba studentów Liczba absolwentów 

 Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Polska 780 376 1 099 863 152 084 284 465 

woj. dolnośląskie 74 627 97 852 13 191 23 965 

Podregion 1 - jeleniogórski 2 358 3 803 505 1 085 

Podregion 2 - legnicko-

głogowski 5 037 7 028 1 136 2 264 

Podregion 3 - wałbrzyski 3 297 4 885 719 1 336 

Podregion 4 - wrocławski 18 10 4 11 

Podregion 5 – m. Wrocław 63 917 82 126 10 827 19 269 

 

 

Tabela 3 zawiera dane dotyczące liczby wyższych uczelni. Dane ponownie dotyczą 

całego kraju, województwa dolnośląskiego oraz poszczególnych podregionów. Jak w 

przypadku tabeli 2 można zauważyć dużą koncentrację wyższych uczelni na terenie miasta 

Wrocławia w stosunku do pozostałego obszaru województwa dolnośląskiego. 
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Tabela 3. Liczba wyższych uczelni w roku 2010. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS. 

 Ogółem Uniwersytety 

Wyższe 

szkoły 

techniczne 

Wyższe 

szkoły 

pedagogiczne 

Polska 453 19 23 18 

woj. dolnośląskie 38 1 1 1 

Podregion 1 - jeleniogórski 2 0 0 0 

Podregion 2 - legnicko-

głogowski 6 0 0 0 

Podregion 3 - wałbrzyski 5 0 0 0 

Podregion 4 - wrocławski 0 0 0 0 

Podregion 5 – m. Wrocław 25 1 1 1 

 

Kolejne zagadnienie, który zostanie omówione dotyczy wykorzystania nowoczesnych 

technologii informatycznych w szkołach. Na rys. 13-15 przedstawione są dane dotyczące 

zmiany liczby komputerów oraz liczby komputerów podłączonych do Internetu dla różnych 

rodzajów szkół. Wskaźniki dla województwa dolnośląskiego są w większości zbliżone do 

wskaźników ogólnokrajowych. Szybciej rośnie liczba komputerów w szkołach 

ponadgimnazjalnych niż w pozostałych rodzajach szkół. Ponadto należy zauważyć, że liczba 

komputerów podłączonych do Internetu rośnie szybciej niż ogólnie liczba komputerów. Dla 

poszczególnych regionów województwa dolnośląskiego (rys 15) można zaobserwować 

drobne różnice – największy przyrost jest dla regionu wrocławskiego. 

 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

187 

 

 

Rys. 13. Zmiana liczby komputerów w szkołach. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS. 

 

 

Rys. 14. Zmiana liczby komputerów w szkołach podłączonych do Internetu. Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 15. Zmiana liczby komputerów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

podłączonych do Internetu z podziałem na podregiony. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS. 

 

Rys 16-19 pokazują dane dotyczące liczby uczniów przypadających na jeden komputer 

podłączony do Internetu. Na przestrzeni lat 2003-2009 nastąpiła znaczna poprawa tego 

wskaźnika zarówno w Polsce jak i w województwie dolnośląskim.  

 

 

Rys. 16. Liczba uczniów przypadających na jeden komputer podłączony do Internetu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 17. Liczba uczniów przypadających na jeden komputer podłączony do Internetu w 

szkołach podstawowych z podziałem na podregiony. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS. 

 

 

Rys. 18. Liczba uczniów przypadających na jeden komputer podłączony do Internetu w 

gimnazjach z podziałem na podregiony. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

GUS. 
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Rys. 19. Liczba uczniów przypadających na jeden komputer podłączony do Internetu w 

szkołach ponadgimnazjalnych z podziałem na podregiony. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS. 

 

W tabeli 4 zawarto dane pokazujące udział % szkół wyposażonych w komputery 

przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu w roku 2009. Wskaźniki dla 

poszczególnych regionów województwa dolnośląskiego są zbliżone do wartości dla całego 

kraju. 

 

Tabela 4. Udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku 

uczniów z dostępem do Internetu w roku 2009. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS. 

 
Szkoły 

podstawowe 
Gimnazja 

Szkoły ponad- 

gimanzjalne 

Polska 92.01% 82.91% 61.40% 

woj. dolnośląskie 95.13% 83.85% 58.90% 

Podregion 1 - jeleniogórski 92.18% 86.21% 55.90% 

Podregion 2 - legnicko-

głogowski 94.44% 89.83% 66.20% 

Podregion 3 - wałbrzyski 97.70% 82.00% 59.00% 

Podregion 4 - wrocławski 96.35% 85.19% 49.40% 

Podregion 5 – m. Wrocław 94.19% 75.44% 63.80% 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie „sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji” umożliwiło wprowadzenie do szkół usługi dziennika 

elektronicznego. Jest narzędzie informatyczne, które może mieć duży wpływ na 

popularyzację nowoczesnych technologii informatycznych w trzech grupach społecznych: 

uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szczególnie dla części nauczycieli wprowadzenie usługi 

dziennika elektronicznego może wymusić zaznajomienie się z nowoczesnymi technologiami 

informatycznymi. Dlatego przeprowadzono badania sprawdzające w których gminach na 

terenie województwa dolnośląskiego wprowadzono taką usługę. Badania zostały 

przeprowadzone we własnym zakresie za pomocą ankiety telefonicznej. Wyniki są 

zaprezentowane w tabeli 5. Jedynie 18% gmin na terenie województwa dolnośląskiego 

wprowadziło dotychczas usługę dziennika elektronicznego na swoim terenie. Największe 

wykorzystanie tego narzędzia jest obserwowane w gminach zlokalizowanych blisko 

Wrocławia i w samym Wrocławiu. 

 

Tabela 5. Udział % gmin wykorzystujących w co najmniej jednej szkole na terenie 

gminy usługę dziennika elektronicznego. Źródło: Badania własne . 

Obszar 

% gmin wykorzystujących w co 

najmniej jednej szkole na terenie gminy 

usługę dziennika elektronicznego 

woj. dolnośląskie 18% 

Podregion 1 - jeleniogórski 14% 

Podregion 2 - legnicko-

głogowski 14% 

Podregion 3 - wałbrzyski 16% 

Podregion 4 - wrocławski 23% 

Podregion 5 – m. Wrocław 100% 

 

W tabeli 6 przedstawiamy dane dotyczące wykorzystania dziennik elektronicznego 

podane przez firmy oferujące taką usługę. Niestety większość firm odmówiła podania tych 

danych. Jedną z najbardziej popularnych dostawców jest firma Librus – według danych tej 

firmy 9% szkół wykorzystujących ich usługę jest z terenu województwa dolnośląskiego. 
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Tabela 6. Wykorzystanie usługi dziennika elektronicznego dla poszczególnych firm 

udostępniających tą usługę. Źródło: Dane szacunkowe podane przez firmy. 

Obszar 

Firma Librus 

http://www.librus.pl/ 

Firma e-dziennik 

http://www.e-

dzienniki.net/ 

Polska 1400 110 

woj. dolnośląskie 125 6 

Wrocław 80 Bral danych 

 

Ponadto, za pomocą ankiety telefonicznej zbadano wykorzystanie w szkołach na 

terenie województwa dolnośląskiego następujących narzędzi informatycznych: dziennik 

elektroniczny, bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły (WiFi) oraz rzutnik 

multimedialny. Szkoły do badania zostały dobrane metodą warstwową. Grupa została 

podzielona na podgrupy – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Do 

każdej z podgrup przypadki zostały dobrane losowo. W badaniu zastosowano estymację 

punktową średniej. W tabeli 7 pokazano uzyskane dane. Wykorzystanie narzędzi badanych 

informatycznych jest największe w szkołach na poziomie gimnazjum.  

 

Tabela 7. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w szkołach na 

terenie województwa dolnośląskiego. Źródło: Badania własne . 

 
Szkoły 

podstawowe 
Gimnazja 

Szkoły ponad- 

gimanzjalne 

% szkół z usługą dziennika 

elektronicznego 10% 28% 17% 

Średnia liczba rzutników 

multimedialnych 2.39 4.04 3.84 

% szkół z usługą WiFi 42% 58% 41% 

 

Kolejnym ważnym narzędziem informatycznym wykorzystywanym w szkołach jest 

strona WWW. W tabeli 8 przedstawiono statystki dotyczące udziału procentowego szkół z 

własną stroną WWW. Statystyki województwa dolnośląskiego są zbliżone do wskaźników 

ogólnopolskich. 
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Tabela 8. Udział % szkół posiadających stronę WWW. Źródło: Dane identyfikacyjne 

szkół i placówek według danych Systemu Informacji Oświatowej z 30 września 2010r. 

 
Szkoły 

podstawowe 
Gimnazja 

Szkoły ponad- 

gimanzjalne 

Polska 57.10% 67.86% 75.03% 

woj. dolnośląskie 58.21% 64.87% 71.57% 

 

W tabeli 9 przedstawiono dane dotyczące wykorzystania narzędzie informatycznych w 

szkołach uzyskane w Urzędzie Miasta Wrocław. Porównując te dane z poprzednimi tabelami 

widzimy, że w większości przypadków wykorzystanie nowoczesnych narzędzi 

informatycznych w szkołach jest większe we Wrocławiu niż w całym województwie. 

 

Tabela 9. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkołach Wrocławia. Źródło: 

Dane udostępnione przez UM Wrocław. 

Kategoria Tak Nie 

Czy szkoła wykorzystuje dziennik 

elektroniczny? 76 168 

Czy szkoła udostępnia WiFi dla uczniów 34 210 

Czy szkoła posiada stronę WWW 226 18 

Liczba rzutników multimedialnych we 

wszystkich placówkach 1030 

 

Oprócz szkół, ważną instytucją edukacyjną są biblioteki. W tabeli 10 przedstawiono 

dane dotyczące komputeryzacji bibliotek. Zarówno dla całego kraju jak i dla województwa 

dolnośląskiego można zaobserwować wzrost liczby komputerów w latach 2008-2009. 

 

Tabela 10. Komputeryzacja bibliotek. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS.. 

 Polska Woj. dolnoślaskie 

Komputery użytkowane w 

placówkach bibliotecznych 
2008 2009 2008 2009 

Ogółem 29 109 31 780 2 085 2 314 

Dostępne dla czytelników 16 098 17 441 1 171 1 297 

Podłączone do Internetu 

dostępne dla czytelników 
14 553 15 892 1 106 1 209 
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Kolejna tabela 11 pokazuje wyniki naboru w poszczególnych województwach do 

Programu Rozwoju Bibliotek. Ten program to ogólnopolskie przedsięwzięcie, majce na celu 

wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się we wsiach i w małych 

miastach. Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z 

grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i 

Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl 

praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. 

 

Tabela 11. Wyniki naboru w poszczególnych województwach do Programu Rozwoju 

Bibliotek. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Programu Rozwoju Bibliotek 

http://www.biblioteki.org. 

Województwo 

Liczba bibliotek 

w 1 rundzie 

Liczba bibliotek 

w 2 rundzie 

DOLNOŚLĄSKIE 144 149 

KUJAWSKO-POMORSKIE 167 86 

LUBELSKIE 135 211 

LUBUSKIE 154 40 

ŁÓDZKIE 26 73 

MAŁOPOLSKIE 212 176 

MAZOWIECKIE 106 109 

OPOLSKIE 88 17 

PODKARPACKIE 130 135 

PODLASKIE 61 53 

POMORSKIE 72 59 

ŚLĄSKIE 129 111 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 60 36 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 190 31 

WIELKOPOLSKIE 147 124 

ZACHODNIOPOMORSKIE 52 92 

 

W dalszej kolejności przedstawione zostanę dane dotyczące kształcenia 

specjalistycznych kadr niezbędnych do rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego. Skupimy 

się na zagadnieniach związanych z kształceniem informatyków, wyższymi uczelniami z 

kierunkami informatycznymi, kształcenie zdolnej młodzieży, nauczaniu języków obcych.  
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Na początku przeanalizujemy kształcenie zdolnych uczniów na poziomie szkół 

ponadgimnazjalnych. W tabeli 12 przedstawiono wyniku rankingu liceów ogólnokształcących 

miesięcznika Perspektywy w latach 2007-2011 dotyczące 5 najlepszych liceów na obszarze 

województwa dolnośląskiego. W każdym z analizowanych lat XIV LO z Wrocławia zajmowało 

miejsce w pierwszej trójce.  

 

Tabela 12. Ranking liceów ogólnokształcących miesięcznika Perspektywy. Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie WWW miesięcznika 

Perspektywy. 

Rok XIV LO 

Wrocław 

III LO 

Wrocław 

V LO 

Wrocław 

II LO 

Wałbrzych 

I LO 

Legnica 

2007 3 33 66 12 109 

2008 2 89 72 9 40 

2009 2 22 49 8 16 

2010 3 58 48 9 40 

2011 3 11 48 66 91 

 

Kolejne dwie tabele (13-14) zawierają liczby finalistów olimpiady matematycznej i 

informatycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Liczba finalistów z województwa 

dolnośląskiego – szczególnie w olimpiadzie matematycznej – jest znacznie większa niż 

udział uczniów województwa w populacji ogólnokrajowej. 

 

Tabela 13. Liczba finalistów olimpiady matematycznej w latach 2007-2011. Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie http://www.om.edu.pl/. 

Rok woj. 

dolnośląskie 

Polska % finalistów z 

woj. 

dolnośląskiego 

2007 11 123 8.94% 

2008 16 126 12.70% 

2009 13 101 12.87% 

2010 10 117 8.55% 

2011 17 139 12.23% 
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Tabela 14. Liczba finalistów olimpiady informatycznej w latach 2007-2011. Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie http://www.oi.edu.pl/. 

Rok woj. 

dolnośląskie 

Polska % finalistów z 

woj. 

dolnośląskiego 

2007 5 72 6.94% 

2008 5 72 6.94% 

2009 7 81 8.64% 

2010 12 87 13.79% 

2011 8 80 10.00% 

 

W dalszej kolejności analizie podano wyższe uczelnie z obszaru województwa 

dolnośląskiego. Tabel 15 pokazuje miejsca najlepszych uczelni z województwa 

dolnośląskiego w rankingach gazety Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy 

dotyczących uczelni technicznych i kierunków informatycznych. Należy podkreślić wysokie 

pozycje osiągane przez Politechnikę Wrocławską. 

 

Tabela 15. Miejsca uczelni z województwa dolnośląskiego w rankingach gazety 

Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy dotyczących uczelni technicznych i kierunków 

informatycznych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na 

stronie WWW miesięcznika Perspektywy. 

 Ranking uczelni 

technicznych 

Ranking kierunki techniczne i 

informatyka 

Rok Politechnika 

Wrocławska 

Politechnika 

Wrocławska 

Uniwersytet 

Wrocławski 

2007 3 - - 

2008 2 - - 

2009 3 - - 

2010 2 2 14 

2011 2 2 16 

 

Tabela 16 zawiera dane dotyczące pozycji wyższych uczelni z Polski w rankingu 

Webometrics 2011. Webometrics Ranking of World's Universities przygotowywany przez 

największą hiszpańską organizację przeprowadzającą badania - Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas (CSIC) - w roku 2011 objął ponad 12 tysięcy szkół wyższych na 

całym świecie.  

 

Tabela 16. Miejsca wyższych uczelni z Polski w rankingu Webometrics 2011. Źródło: 
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie 
www.webometrics.info.  

 Miejsce w Europie 

środkowej i wschodniej 

Miejsce na świecie 

Uniwersytet Jagieloński 7 371 

Politechnika Wrocławska 9 430 

Uniwersytet Wrocławski 13 548 

AGH Kraków 14 549 

Uniwersytet Poznański 16 562 

 

Tabele 17-18 pokazuje odpowiednio liczbę studentów i absolwentów na kierunku 

Informatyka w latach 2006-2010 z uwzględnieniem danych ogólnokrajowych, województwa 

dolnośląskiego i podregionów województwa dolnośląskiego. W skali całego kraju można 

zauważyć spadek liczby studentów i absolwentów – wynika to głównie ze spadającej 

wielkości populacji w wieku 19-24 lata. Należy jednak zauważyć, że odsetek studentów 

informatyki studiujących we Wrocławiu w stosunku do danych ogólnokrajowych rośnie na 

przestrzeni lat 2006-2010 od 8.33% w roku 2006 do 9.72% w roku 2010. 

 

Tabela  17. Liczba studentów kierunku Informatyka. Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 100 914 94 057 86 648 79 897 72 719 

woj. dolnośląskie 10 614 10 019 9 339 8 552 7 981 

Podregion 1 - 

jeleniogórski 
89 51 0 0 0 

Podregion 2 - 

legnicko-głogowski 
1 378 1 195 921 698 580 

Podregion 3 - 

wałbrzyski 
743 684 577 455 331 

Podregion 4 - 

wrocławski 
0 0 0 0 0 

Podregion 5 – m. 

Wrocław 
8 404 8 089 7 841 7 399 7 070 
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Tabela 18. Liczba absolwentów kierunku Informatyka. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych GUS. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 17 074 16 772 15 465 15 205 15 189 

woj. dolnośląskie 1 675 1 577 1 524 1 385 1 429 

Podregion 1 - 

jeleniogórski 
34 35 0 0 0 

Podregion 2 - legnicko-

głogowski 
359 309 282 187 193 

Podregion 3 - wałbrzyski 144 122 132 112 118 

Podregion 4 - wrocławski 0 0 0 0 0 

Podregion 5 – m. 

Wrocław 
1 138 1 111 1 110 1 086 1 118 

 

Tabela 19 zawiera dane dotyczące strukturę studentów i absolwentów kierunku 

Informatyka w roku 2010 ze względu na płeć z uwzględnieniem danych ogólnokrajowych, 

województwa dolnośląskiego i podregionów województwa dolnośląskiego. Jedynie około 10-

15% studentów informatyki to kobiety. Wśród absolwentów ten wskaźnik dla całej Polski to 

11.38%, a dla samego województwa dolnośląskiego 14.35%. 

 

Tabela 19. Struktura studentów i absolwentów kierunku Informatyka w roku 2010 ze 

względu na płeć. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Studenci Absolwenci 

Rok Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Polska 65063 7656 13461 1728 

woj. dolnośląskie 7171 810 1224 205 

Podregion 1 - 

jeleniogórski 0 0 0 0 

Podregion 2 - 

legnicko-głogowski 544 36 171 22 

Podregion 3 - 

wałbrzyski 317 14 113 5 

Podregion 4 - 

wrocławski 0 0 0 0 

Podregion 5 – m. 

Wrocław 6310 760 940 178 
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Tabela 20 pokazuje dane dotyczące nauczania języków obcych na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjów. Dla województwa dolnośląskiego w porównaniu dla danych 

dotyczących całego kraju można zaobserwować znacznie mniejszy udział języka 

angielskiego wśród nauczanych języków obcych. W ramach poszczególnych podregionów 

województwa widoczne są również spore różnice, udział procentowy uczniów uczących się 

obowiązkowo języka angielskiego jest największy dla Wrocławia. 

 

Tabela 20. Nauczanie języków obcych – liczba obowiązkowo się uczących według typu 

szkoły z podziałem na podregiony. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Szkoły podstawowe Gimnazja 

 ogółem 
j. 

angielski 

%  
ogółem 

j. 

angielski 

% 

Polska 2 208 359 1 944 201 88.04% 1 671 725 1 099 663 65.78% 

woj. dolnośląskie 150 685 108 637 72.10% 116 990 65 146 55.69% 

Podregion 1 - 

jeleniogórski 31 227 15 631 50.06% 25 735 12 348 47.98% 

Podregion 2 - 

legnicko-głogowski 25 675 19 605 76.36% 20 181 11 917 59.05% 

Podregion 3 - 

wałbrzyski 34 714 27 367 78.84% 27 126 15 982 58.92% 

Podregion 4 - 

wrocławski 32 455 23 063 71.06% 24 316 12 177 50.08% 

Podregion 5 – m. 

Wrocław 26 614 22 971 86.31% 19 632 12 722 64.80% 

 

W kolejnych trzech tabelach 21-23 przedstawione są dane ogólne dotyczące 

bezrobocia. Tabela 21 pokazuje zmianę stopy bezrobocia w latach 2006-2010 z 

uwzględnieniem danych ogólnokrajowych, województwa i podregionów województwa 

dolnośląskiego. Stopa bezrobocia dla województwa dolnośląskiego jest nieznacznie wyższa 

niż stopa ogólnokrajowa. Najwyższe bezrobocie jest odnotowywane w podregionie 

wałbrzyskim (19.69% w 2010 roku), a najniższe w mieście Wrocławiu (5.38% w 2010 roku). 
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Tabela 21. Stopa bezrobocia w latach 2006-2010. Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 14.80% 11.20% 9.50% 12.10% 12.27% 

woj. dolnośląskie 16.60% 11.40% 10.00% 12.80% 12.97% 

Podregion 1 - 

jeleniogórski 20.40% 15.40% 13.90% 18.10% 18.29% 

Podregion 2 - legnicko-

głogowski 15.10% 10.40% 8.80% 11.50% 12.16% 

Podregion 3 - wałbrzyski 24.90% 18.20% 17.00% 20.20% 19.69% 

Podregion 4 - wrocławski 16.30% 10.80% 9.20% 12.50% 12.77% 

Podregion 5 – m. 

Wrocław 8.00% 4.50% 3.30% 5.10% 5.38% 

Tabele 22-23 pokazują strukturę bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia 

odpowiednio dla mężczyzn i kobiet według danych z roku 2010. Generalnie dane dla 

województwa dolnośląskiego pokrywają się ze wskaźnikami osiąganymi dla całego kraju. 

Jednak można zauważyć duże dysproporcje dla poszczególnych podregionów. Na 

szczególną uwagę zasługują dane dla mieszkanek miasta Wrocławia, aż 27.80% z 

wszystkich bezrobotnych kobiet we Wrocławiu ma wykształcenie wyższe. 

 

Tabela 22. Struktura wykształcenia bezrobotnych mężczyzn w roku 2010 – procentowy 
udział bezrobotnych w poszczególnych grupach według wykształcenia. Źródło: Opracowanie 
własne na podstawie danych GUS. 

 wyższe 

policealne, 

średnie 

zawodowe 

średnie 

ogólnokształcące 

zasadnicze 

zawodowe 

gimnazjalne 

i poniżej 

Polska 5.91% 15.12% 7.56% 33.32% 38.09% 

woj. dolnośląskie 7.21% 18.64% 7.50% 33.74% 32.90% 

Podregion 1 - 

jeleniogórski 4.84% 13.55% 7.94% 32.12% 41.56% 

Podregion 2 - 

legnicko-głogowski 4.48% 16.27% 5.10% 36.41% 37.75% 

Podregion 3 - 

wałbrzyski 6.16% 15.93% 5.77% 35.38% 36.76% 

Podregion 4 - 

wrocławski 5.00% 17.23% 5.88% 33.60% 38.27% 

Podregion 5 – m. 

Wrocław 5.04% 14.61% 8.33% 36.67% 35.34% 
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Tabela 23. Struktura wykształcenia bezrobotnych mężczyzn w roku 2010 – procentowy 

udział bezrobotnych w poszczególnych grupach według wykształcenia. Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie danych GUS. 

 wyższe 

policealne, 

średnie 

zawodowe 

średnie 

ogólnokształcące 

zasadnicze 

zawodowe 

gimnazjalne 

i poniżej 

Polska 13.49% 25.09% 14.06% 23.55% 23.81% 

woj. dolnośląskie 12.49% 24.59% 12.93% 23.31% 26.69% 

Podregion 1 - 

jeleniogórski 9.23% 23.64% 10.99% 27.07% 29.07% 

Podregion 2 - 

legnicko-głogowski 13.71% 24.93% 12.92% 24.22% 24.22% 

Podregion 3 - 

wałbrzyski 9.71% 25.68% 12.82% 22.87% 28.91% 

Podregion 4 - 

wrocławski 10.12% 23.93% 15.90% 25.48% 24.57% 

Podregion 5 – m. 

Wrocław 27.80% 24.32% 12.51% 12.34% 23.04% 

 

Tabela 24 pokazuje dane dotyczące struktury napływu bezrobotnych według sekcji 

PKD w II półroczu 2010 roku w województwie dolnośląskim. Można zauważyć, że w 

obszarach związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego (Informacja i komunikacja, 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Edukacja) napływ bezrobotnych jest 

stosunkowo niewielki. 

 

Tabela 24. Struktura napływu bezrobotnych według sekcji PKD w II półroczu 2010 roku 

w województwie dolnośląskim. Źródło: RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I 

NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU 

Sekcja PKD 

 

Napływ bezrobotnych 

w II półroczu 2010 r. 

Liczba 

osób 
Struktura w % 

Bezrobotni poprzednio pracujący - ogółem 1

04381 
100,00 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2

047 
1,96 

Górnictwo i wydobywanie 4 0,43 



 

  

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DO ROKU 2020.  

ETAP 3. ANALIZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
2011 

  

 

202 

 

53 

Przetwórstwo przemysłowe 1

9710 
18,88 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

2

14 
0,21 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 

8

33 
0,80 

Budownictwo 8

083 
7,74 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

1

5505 
14,85 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

3

196 
3,06 

Transport i gospodarka magazynowa 2

289 
2,19 

Informacja i komunikacja 5

80 
0,56 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1

382 
1,32 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1

216 
1,16 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2

915 
2,79 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 

5

312 
5,09 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

6

150 
5,89 

Edukacja 2

249 
2,15 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2

211 
2,12 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1

152 
1,10 

Pozostała działalność usługowa 5

033 
4,82 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby  

1

9 
0,02 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 8 0,01 

Działalność nie zidentyfikowana 2

3824 
22,82 
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Kolejnym omawianym zagadnieniem są badania naukowe. Tabela 25 ilustruje nakłady 

na badania GERD jako procent PKB. Średnia dla całej EU wynosiła w 2008 roku 1.92%. Dla 

Rosji i Chin ten wskaźnik był niższy. Natomiast dla USA, Japonia i Południowa Korei ten 

wskaźnik był znacznie wyższy. Analogiczny wskaźnik dla Polski wynosił jedynie 0.68%, co 

pokazuje znacznie niedofinansowanie sektora badań naukowych w Polsce. 

 

Tabela 25. Wydatki na badania GERD jako procent PKB. Źródło: Opracowanie własne 

na podstawie danych Eurostat. 

Obszar 2009 2008 2007 

EU 2.01 1.92 1.85 

Polska 0.68 0.60 0.57 

Rosja 1.24 1.04 1.12 

USA : 2.77 2.65 

Chiny : 1.47 1.4 

Japonia : 3.44 3.44 

Południowa Korea : 3.36 3.21 

 

Z kolei tabela 26 pokazuje procent ludności zdefiniowanej jako HRST (Human 

resources in science and technology). Wskaźnik dla Polski i województwa dolnośląskiego 

jest o 5.2 oraz 6.7 punktów procentowych mniejszy niż średnia dla EU. 

 

Tabela 26. Zasoby ludzkie HRST (Human resources in science and technology) jako 

procent populacji w wieku produkcyjnym 24-65. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych Eurostat. 

Obszar 2009 2008 2007 

EU 40.1 39.6 39.2 

Polska 34.9 33.4 32.5 

Woj. Dolnośląskie 33.4 31.7 32.3 
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Tabela 27. Liczba doktorantów w dziedzinach nauki i technologii jako procent populacji 

w wieku produkcyjnym 20-29. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

Obszar 2007 2006 

EU 0.30

% 

0.27

% 

Polska 0.18

% 

0.17

% 

 

Tabela 28 pokazuje dane dotyczące nakładów na badania i rozwój w mln zł dla Polski i 

poszczególnych województw w latach 2007-2009. Jest widoczny wzrost tych nakładów, przy 

czym dynamika wzrostu dla województwa dolnośląskiego jest większa niż średnia 

ogólnokrajowa.  

 

Tabela 28. Nakłady na B+R w mln zł. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS. 

 2007 2008 2009 

POLSKA 6673 7706 9070 

ŁÓDZKIE 373 425 493 

MAZOWIECKIE 2742 3322 3498 

MAŁOPOLSKIE 800 895 923 

ŚLĄSKIE 587 609 957 

LUBELSKIE 246 240 296 

PODKARPACKIE 156 177 189 

PODLASKIE 55 75 66 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 36 92 147 

LUBUSKIE 26 28 29 

WIELKOPOLSKIE 564 612 846 

ZACHODNIOPOMORSKIE 111 125 118 

DOLNOŚLĄSKIE 394 457 581 

OPOLSKIE 36 40 68 

KUJAWSKO-POMORSKIE 110 129 347 

POMORSKIE 341 398 397 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 97 81 116 
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Kolejna tabela 29 zawiera dane dotyczące zatrudnienia w sektorze B+R dla Polski i 

poszczególnych województw w latach 2007-2009. Podczas gdy w skali całej Polski 

zatrudnienie w analizowanych latach malało, to dla województwa dolnośląskiego ten 

wskaźnik nieznacznie wzrósł.  

 

Tabela 29. Zatrudnienie w sektorze B+R. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS. 

 2007 2008 2009 

POLSKA 75 309 74 596 73 581 

ŁÓDZKIE 4 556 4 120 4 477 

MAZOWIECKIE 24 681 24 418 24 408 

MAŁOPOLSKIE 8 405 7 362 7 222 

ŚLĄSKIE 6 589 7 145 6 940 

LUBELSKIE 3 265 3 338 3 080 

PODKARPACKIE 1 461 1 552 1 605 

PODLASKIE 1 270 1 567 1 555 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 816 887 1 099 

LUBUSKIE 786 789 653 

WIELKOPOLSKIE 6 421 6 440 5 782 

ZACHODNIOPOMORSKIE 1 952 1 947 1 699 

DOLNOŚLĄSKIE 5 811 5 996 6 034 

OPOLSKIE 963 913 929 

KUJAWSKO-

POMORSKIE 2 941 3 101 2 640 

POMORSKIE 4 212 3 741 4 229 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 1 182 1 283 1 229 

 

W kolejnej tabeli 30 przedstawiono liczbę udzielonych patentów. Wskaźniki mają 

podobne wartości dla analizowanych lat. 
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Tabela 30. Liczba udzielonych patentów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS. 

 2007 2008 2009 

POLSKA 1575 1451 1536 

ŁÓDZKIE 107 99 115 

MAZOWIECKIE 391 377 339 

MAŁOPOLSKIE 154 140 141 

ŚLĄSKIE 236 240 274 

LUBELSKIE 79 73 60 

PODKARPACKIE 44 48 45 

PODLASKIE 14 11 15 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 22 27 37 

LUBUSKIE 12 10 18 

WIELKOPOLSKIE 92 87 105 

ZACHODNIOPOMORSKIE 37 32 43 

DOLNOŚLĄSKIE 219 153 170 

OPOLSKIE 42 43 34 

KUJAWSKO-POMORSKIE 42 49 53 

POMORSKIE 62 49 78 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 22 13 9 

 

Kolejne dane dotyczą aktywności polskich naukowców w 7 programie ramowym FP7 

finansowanym przez EU. Dane zostały opracowane w oparciu o Raport „Udział Polski w  7. 

Programie Ramowym”. Tabela 31 przedstawia ogólne dane dotyczące FP7 z 

wyszczególnieniem danych dla Polski. Można zauważyć, że skuteczność polskich zespołów 

badawczych jest mniejsza niż średnia dla całej EU.  

 

Tabela 31. Podstawowe dane dotyczące FP 7. Źródło: Raport „Udział Polski w  7. 

Programie Ramowym”. 

Miernik 2007 2008 2009 2010 Wartość 

dla FP7 

Liczba złożonych 

wniosków 

14592 14341 17491 2601 49101 

Liczba dofinansowanych 

projektów 

3278 2829 2686 212 9073 
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Liczba złożonych 

wniosków z co najmniej 

jednym uczestnikiem z 

Polski 

1870 1187 1314 409 4782 

Liczba dofinansowanych 

wniosków z co najmniej 

jednym uczestnikiem z 

Polski 

345 200 169 16 734 

Współczynnik sukcesu 

dla wszystkich projektów 

22.5% 19.7% 15.4% 8.2% 18.5% 

Współczynnik sukcesu 

dla projektów z polskim 

udziałem 

18.4% 16.8% 12.9% 4.2% 15.3% 

Współczynnik sukcesu 

dla wszystkich 

uczestniczących 

zespołów 

22.0% 21.1% 14.9% 3.7% 18.2% 

Współczynnik sukcesu 

dla polskich zespołów 

17.6% 15.9% 12.8% 7.4% 15.1% 

Współczynnik sukcesu 

dla polskich 

koordynatorów 

13.0% 10.8% 11.7% 14.3% 11.9% 

 

Rys 20-21 raportują aktywność poszczególnych państw w FP7 uwzględniając zarówno 

ogólny udział jak i koordynację projektów. Ponownie można zauważyć, że Polska wypada 

słabiej niż większość państw EU, w tym nie tylko krajów „starej unii”, ale również takich 

krajów jak Czech i Węgry. 
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Rys 20. Miernik udziału poszczególnych państw w FP7. Źródło: Raport „Udział Polski w  

7. Programie Ramowym”. 

 

 

Rys 21. Liczba koordynacji projektów poszczególnych państw w FP7. Źródło: Raport 

„Udział Polski w  7. Programie Ramowym”. 

 

Tabela 32 prezentuje dane dotyczące wyłącznie sektora ICT w 7 programie ramowym. 

Podobnie jak dla ogólnych danych, również w sektorze ICT wskaźniki uzyskiwane przez 

Polskę są mniejsze niż dla całej UE. 
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Tabela 32. Podstawowe dane dotyczące FP 7 w sektorze ICT. Źródło: Raport „Udział 

Polski w  7. Programie Ramowym”. 

Miernik EU Polska 

Współczynnik sukcesu dla zespołów 17% 13% 

Współczynnik sukcesu dla złożonych 

wniosków 

16% 14% 

Koordynowane projekty 1092 5 

 

Rys. 22 pokazuje dane dotyczące współczynnik sukcesu polskich zespołów z 

podziałem na poszczególne województwa. Należy zauważyć, że województwo dolnośląskie 

ma drugi wynik w Polsce. 

 

 

Rys 22. Współczynnik sukcesów polskich zespołów w FP7 w poszczególnych 

województwach. Źródło: Raport „Udział Polski w  7. Programie Ramowym”. 
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Następne omawiane zagadnienie dotyczy nauczania zagadnień związanych z 

bezpieczeństwem Internetu w skali EU. Rys 23 pokazuje, które kraje uwzględniają treści 

związane z bezpieczeństwem Internetu w programach nauczania. Z kolei rys 24 pokazuje na 

których przedmiotach realizowane są treści związane z bezpieczeństwem Internetu. 

Rozwiązania stosowane w Polsce są podobne jak w wielu innych krajach europejskich.  

 

 

Rys 23. Nauczanie bezpieczeństwa w Internecie w edukacji pierwszego i drugiego 

stopnia w roku 2008/2009. Źrodło: Raport “Education on Online Safety in Schools in Europe”. 
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Rys 24. Sposób realizacji nauczania bezpieczeństwa w Internecie w roku 2008/2009. 

Źrodło: Raport “Education on Online Safety in Schools in Europe”. 
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2. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Duża liczba studentów i absolwentów 

kierunku informatyka w uczelniach 

wyższych na obszarze województwa. 

 Duży potencjał edukacyjny w zakresie 

nauk matematycznych i informatycznych 

na poziomie liceów ogólnokształcących. 

 Dobre wyposażenie szkół w sprzęt 

komputerowy podłączony do Internetu. 

 Duża dynamika wzrostu komputeryzacji 

szkół i bibliotek. 

 Aktywny udział bibliotek z obszaru 

województwa w Programie Rozwoju 

Bibliotek. 

 XIV LO z Wrocławia od wielu lat zajmuje 

miejsca w pierwszej trójce najlepszych 

liceów w Polsce. 

 Wysoka jakość kształcenia w zakresie 

kierunków informatycznych i technicznych 

na wyższych uczelniach we Wrocławiu 

 Wysoka pozycja naukowa uczelni 

wrocławskich w rankingach krajowych i 

międzynarodowych 

 Potencjał środowisk kreacji wizualnej 

(absolwenci Akademii Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu) 

 Dobre wyposażenie instytucji 

edukacyjnych w sprzęt komputerów 

 Wysoki współczynnik skolaryzacji, 

szczególnie na poziomie wyższych 

uczelnie 

 Duża aktywność zawodowa mieszkańców 

Wrocławia (niska stopa bezrobocia). 

 Mała liczba bezrobotnych w obszarach 

PKD związanych z rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego. 

 Duża liczba projektów edukacyjnych 

finansowanych przez EU. 

 Rosnące zatrudnienie w województwie w 

sektorze B+R. 

 Instytucje badawczo-rozwojowe w tym 

 Malejąca liczba mieszkańców 

województwa dolnośląskiego w wieku 

szkolnym, a w szczególności w wieku 

studenckim. 

 Rosnąca liczba mieszkańców w wieku 

emerytalnym, którzy nie mają szansy 

poszerzania swych kompetencji w zakresie 

nowoczesnych technologii w miejscu 

pracy. 

 Duża koncentracja kształcenia na 

poziomie wyższych uczelni we Wrocławiu, 

w pozostałych podregionach województwa 

szkół wyższych oraz studentów jest 

niewiele.  

 Stosunkowy mały procent uczniów szkół 

podstawowych i średnich uczących się 

obowiązkowo języka angielskiego.  

 Słabe wykorzystanie dziennika 

elektronicznego w szkołach na terenie 

województwa.  

 Mała liczba szkół z dostępem 

bezprzewodowym do Internetu. 

 Mała liczba rzutników multimedialnych w 

szkołach. 

 Mała liczba szkół z własną stroną WWW. 

 Duże różnice w stopie bezrobocia 

pomiędzy poszczególnymi podregionami 

województwa. 

 Duży udział wśród bezrobotnych kobiet 

osób z wykształceniem wyższym, 

szczególnie dla miasta Wrocławia. 

 Mała liczba kobiet wśród studentów i 

absolwentów kierunku informatyka. 

 Stosunkowy mała ilość wykształconych 

kadr liczona według metodologii HRST 

(Human resources in science and 

technology). 

 Stosunkowa mała liczba doktorantów w 

zakresie nauk ścisłych i technologicznych. 
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wyższe uczelnie oraz EIT+. 

 Programy studiów kierunku informatyka w 

uczelniach na terenie województwa 

zawierające aktualne treści związane z 

rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 

 Stosunkowo duży współczynnik sukcesu 

zespołów naukowych z terenu 

województwa w konkursach 7 programu 

ramowego FP7. 

 Wyróżnienia studentów informatyki w 

konkursach międzynarodowych. 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Duża liczba inwestycji zagranicznych w 

sektorze nowych technologii. 

 Atrakcyjność miasta Wrocławia przyciąga 

wielu kandydatów na studia oraz 

absolwentów wyższych uczelni z innych 

regionów Polski.  

 Dobre skomunikowanie z krajami Europy 

Zachodniej ułatwiające przyjazd studentów 

zagranicznych i pracowników naukowych. 

 Możliwość tworzenia własnych programów 

studiów  

 Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) 

wprowadzone w nowym Prawie o 

Szkolnictwie Wyższym umożliwiające 

porównywanie dyplomów polskich 

absolwentów z dyplomami innych 

europejskich państw. 

 Możliwość tworzenia Krajowych 

Naukowych Ośrodków Wiodących 

(KNOW) – dzięki temu rozwiązaniu 

dodatkowe dotacje trafią do wybitnych 

uczonych, młodych naukowców, 

doktorantów i studentów. 

 Szkół wyższe dzięki nowemu Prawu o 

Szkolnictwie Wyższym będą mogły 

tworzyć autorskie programy i kierunki 

studiów, integrujące wiedzę z zakresu 

różnych dyscyplin. 

 Rosnące w ostatnich latach nakłady na 

badania i rozwój. 

 Trendy demograficzne w ramach całego 

kraju – malejąca liczba dzieci i młodzieży, 

szczególnie w przedziale 19-24 lata. 

 Duży narzut administracyjny i 

biurokratyczny w pozyskiwaniu środków 

finansowych na projekty edukacyjne. 

 Małe środki (jako procent PKB) 

przeznaczane na badania i rozwój w 

ramach całego kraju. 

 Znaczna biurokracja w procesie 

kształcenia, której obsługa zajmuje dużo 

czasu nauczycielom. 

 Słaby rozwój infrastruktury 

teleinformatycznej.  

 Brak znanych polskich firm z sektora IT 

działających na rynku międzynarodowym. 

 Niskie stypendia dla doktorantów.  

 Duża konkurencja zachodnioeuropejskich 

krajów w zakresie przyciągania najlepszych 

kandydatów na studia doktoranckie . 

 Niskie nakłady na badania w skali Polski w 

porównaniu do innych rozwiniętych krajów. 

 Mała liczba zgłoszeń patentowych w skali 

Polski w porównaniu do innych rozwiniętych 

krajów. 

 Szybki zmiany w sektorze nowoczesnych 

technologii utrudniające dostosowywanie 

programów nauczania i kompetencji 

nauczycieli adekwatnie do aktualnych 

trendów. 
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 Możliwość wykorzystywania doświadczeń 

innych krajów w wprowadzaniu 

nowoczesnych rozwiązań w szkolnictwie, 

np. program laptop dla uczniów 

wprowadzony w Portugalii. 

 Rosnąca potrzeba raportowania danych 

dotyczących edukacji wymuszająca 

wprowadzanie nowoczesnych narzędzi 

informatycznych.  

 Rosnące wyniki polskich uczniów w 

testach PISA. 

 Ulga podatkowa za korzystanie z 

Internetu. 

 Dynamiczny rozwój usług 

bezprzewodowego dostępu do Internetu.  

 Obowiązkowe kształcenie w zakresie 

nowoczesnych technologii komputerowych 

od 4 klasy szkoły podstawowej. 

 Podstawy programowe przedmiotu 

informatyka w gimnazjum oraz szkołach 

ponadgimnazjalnych obejmują aktualne 

zagadnienia związane z nowoczesnymi 

technologiami komputerowymi.  

 Program studiów w specjalizacji 

nauczycielskiej obejmuje przygotowanie 

do posługiwania się technologiami 

informacyjnymi, w tym ich 

wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu 

(prowadzenia zajęć). 

 Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy 

ośrodkami edukacyjnymi za pomocą 

Powszechnej Sieci Edukacyjnej (PSE). 

 Planowane jest utworzenie Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych (OZE) - zbioru elektronicznych 

treści edukacyjnych dostępnych na portalach 

umożliwiające gromadzenie, ewaluację i 

nabywanie oprogramowania edukacyjnego 

dostępnego dla szkół.  

 Projekty realizowane ze środków 

europejskich (Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki) mające na celu podniesienie 

kompetencji mieszkańców w zakresie 

wykorzystania nowoczesnych technologii 

komputerowych.  

 Nienadążanie zmian legislacyjnych za 

zmianami wynikającymi z postępu 

nowoczesnych technologii. 

 Słaba infrastruktura teleinformatyczna, 

szczególnie na obszarach wiejskich. 

 Słaba współpraca między uczelniami i 

przemysłem. 

 Słabe powiązanie potrzeb rynku pracy z 

edukacją. 

 Duży narzut administracyjny związany z 

ustawą o zamówieniach publicznych 

utrudniający uczelniom realizacje projektów 

badawczych.  

 Niedostateczne regulacje prawne 

dotyczące praw autorskich i własności 

intelektualnych. 

 Niskie wynagrodzenia w sektorze 

edukacyjnym zagrażające negatywnej 

selekcji kandydatów do zawodu 

nauczyciela. 

 Obecne regulacje prawne stawiają ośrodki 

naukowe i akademickie w roli 

konkurujących środowisk, hamując rozwój 

inicjatyw dzielenia się wiedzą.  

 Ogólnie niski poziom edukacji 

informatycznej społeczeństwa polskiego 

niegwarantujący nabycia powszechnej 

umiejętności korzystania z systemów 

informacyjnych i informatycznych 

szczególnie przez grupy czynne zawodowo. 
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