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• Na podstawie opracowania własnego WROT: 
Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego
województwa wielkopolskiego (2018)

• Metodyka oceny poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego powiatów:
– Wskaźniki szczegółowe

– 6 obszarów (dziedzin) rozwoju: GOSPODARKA, 
DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY, EDUKACJA, JAKOŚĆ ŻYCIA, 
JAKOŚĆ PRZESTRZENI

– Cząstkowe mierniki syntetyczne (metoda 
porządkowania liniowego Perkala)

– Globalny miernik syntetyczny poziomu rozwoju

– 4 połączone jednostki: miasta na prawach powiatu 
i powiaty (POZNAŃ, KALISZ, KONIN, LESZNO)

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 
WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ



MIERNIKI SYNTETYCZNE - GOSPODARKA

ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:

• Podmioty gospodarcze 
na 10 tys. mieszkańców

• Produkcja sprzedana przemysłu 
na 1 mieszkańca 

• Wartość brutto środków trwałych 
na 1 mieszkańca

• Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 
na 1 mieszkańca

• Łączne dochody budżetów JST 
na 1 mieszkańca



MIERNIKI SYNTETYCZNE - DEMOGRAFIA

ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:

• Gęstość zaludnienia na 1 km2

• Urodzenia żywe na 1 000 ludności

• Zgony na 1 000 ludności

• Saldo migracji na pobyt stały 
na 1 000 ludności



MIERNIKI SYNTETYCZNE - RYNEK PRACY

ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:

• Stopa bezrobocia rejestrowanego

• Odsetek bezrobotnych pozostających 
bez pracy dłużej niż 1 rok

• Pracujący na 1 000 ludności

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto



MIERNIKI SYNTETYCZNE - EDUKACJA

ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:

• Uczniowie szkół ogólnokształcących 
na 10 tys. mieszkańców

• Zdawalność egzaminów maturalnych 
w liceach ogólnokształcących

• Zdawalność egzaminów maturalnych 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
zawodowych

• Odsetek uczniów szkół podstawowych 
dodatkowo uczących się języka obcego

• Absolwenci techników w liczbie 
absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych 

• Udział uczniów szkół podstawowych 
uczących się języka angielskiego 
w ramach nauczania obowiązkowego



MIERNIKI SYNTETYCZNE - JAKOŚĆ ŻYCIA

ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:

• Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę

• Przychodnie na 10 tys. ludności

• Ludność na ogólnodostępną aptekę

• Odsetek dzieci objętych opieką 
w żłobkach

• Dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego na 1 000 dzieci 
w wieku 3-5 lat

• Samochody osobowe 
na 1 000 ludności

• Przestępstwa stwierdzone ogółem 
na 1 000 mieszkańców

• Wskaźnik wykrywalności sprawców 
przestępstw ogółem

• Liczba osób przypadająca 
na 1 placówkę 
biblioteczną



MIERNIKI SYNTETYCZNE - JAKOŚĆ PRZESTRZENI

ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:

• Drogi powiatowe i gminne 
o twardej nawierzchni na 100 km2

• Mieszkania nowe oddane 
do użytkowania na 1 000 mieszkańców

• Lesistość w %

• Udział obszarów prawnie chronionych 
w powierzchni ogółem

• Odsetek ludności korzystającej
z oczyszczalni ścieków



GLOBALNY MIERNIK POZIOMU ROZWOJU

Pozycja Powiat Wartość
miernika Grupa

1 POZNAŃ 1,4770 A

2 LESZNO 0,4458 A

3 wrzesiński 0,4285 A

4 szamotulski 0,3064 B

5 nowotomyski 0,2834 B
...

...
...

...

17 gostyński -0,0670 C

18 pilski -0,0851 C

19 pleszewski -0,1304 C

20 jarociński -0,1304 C

21 obornicki -0,1370 C

22 czarnkowsko
- trzcianecki -0,1510 C

23 turecki -0,1748 C

24 KONIN -0,1855 C

25 słupecki -0,2136 C

26 gnieźnieński -0,2322 C

27 chodzieski -0,2820 C

28 rawicki -0,3329 C

29 wągrowiecki -0,3568 C

30 złotowski -0,4315 D

31 kolski -0,6967 D



Dostępność transportowa 
do ośrodka wojewódzkiego

Źródło: Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych 
w województwie wielkopolskim (2015)
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
– Dostępność usług szerokopasmowych w 2015 roku

Źródło: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu (2017)

≥ 2 Mb/s ≥ 30 Mb/s ≥ 100 Mb/s 



Dofinansowanie z WRPO 2007-2013 
na 1 mieszkańca oraz struktura 
dofinansowania według obszarów 
interwencji (stan na 30 czerwca 2017)

Źródło: Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
wielkopolskiego. Przegląd regionalny Polski 2017 (2017)
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SŁABE STRONY/PROBLEMY

• niska dynamika rozwoju gospodarczego

• niska dostępność przestrzenna (transportowa)

• niekorzystna sytuacja demograficzna

• problem ubóstwa, duża liczba korzystających z pomocy społecznej

• niski poziom przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych)

• mała atrakcyjność inwestycyjna, dostępność terenów inwestycyjnych

• niskie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (dekapitalizacja)

• problem bezrobocia (zwłaszcza w powiatach złotowskim i chodzieskim) 

• problemy ochrony środowiska związane z ruchem turystycznym

• niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna,

• niewystarczający poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego, 
niewielki odsetek dzieci objętych opieką żłobkową

• przeciętna absorpcja środków WRPO (powiaty: złotowski, pilski, 
chodzieski)

• zmniejszająca się zdawalność egzaminów maturalnych

• przeciętne zasoby mieszkaniowe

• niska wartość produkcji sprzedanej przemysłu

• niedostateczny rozwój e-usług

• niski poziom dochodów JST

MOCNE STRONY/POTENCJAŁY

• istnienie ośrodka subregionalnego (Piły) 
posiadającego duży potencjał społeczno-
gospodarczy (inwestycyjny)

• duży potencjał turystyczny (walory przyrodnicze, 
krajobrazowe, kulturowe), wysoka jakość 
przestrzeni, 

• dostępność usług szerokopasmowych

• korzystna sytuacja na rynku pracy (w powiatach 
pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim)

• niski poziom obciążenia demograficznego

• dobre wyposażenie mieszkań w instalacje 
techniczno-sanitarne (zwłaszcza w powiatach 
pilskim oraz chodzieskim)

• wysoka jakość życia mieszkańców (w powiatach 
pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim)

• średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie

PODSUMOWANIE 

– Wielkopolska Północna na tle województwa



Dziękuję za uwagę

Sylwia Górniak
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