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 głównym celem przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny we Wroc-

ławiu badań, było  określenie, z zastosowaniem taksonomicznych miar 

rozwoju,  zróżnicowania stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego 

powiatów województwa dolnośląskiego, przy identyfikacji jednostek 

zajmujących w rankingu: 

•  najlepsze pozycje − relatywnie lepiej rozwinięte powiaty −  

potencjalne obszary wzrostu,  

• najsłabsze pozycje − jednostki peryferyjne – potencjalne obszary 

problemowe, 

WPROWADZENIE 

 wskazanie dla danej jednostki terytorialnej – powiatu mocnych  

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

wyróżnionego zakresu tematycznego na bazie obliczonych dla zakresu tematycznego 

syntetycznych mierników rozwoju, 

 a także – analiza sytuacji społeczno - gospodarczej województwa dolnośląskiego na tle 

kraju i pozostałych województw  

Raport „Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych  

w województwie dolnośląskim”: zrealizowany   przez US we Wrocławiu na 

zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE NA TLE KRAJU I POZOSTAŁYCH 

WOJEWÓDZTW.  DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY 

Województwo dolnośląskie według stanu w dniu 31 XII 2010 r.:  

  - obszar  - 19947 km2 (6,4% terytorium kraju; 7. miejsce wśród województw),  

  - ludność  - 2877,8 tys. osób 2877840 (7,5% populacji Polski, na 5. miejscu w kraju).  

W strukturze ludności (wg grup ekonomicznych) szczególne znaczenie na rynku pracy ma:  

- zbiorowość osób w wieku produkcyjnym - potencjalne zasoby ludności zdolnej do pracy – 

 1887,8 tys. osób (65,6% ogółu  ludności) 

 - zbiorowość osób w wieku przedprodukcyjnym (tj. osób w wieku 0-17 lat) – charakteryzu-

jąca przyszłościowy potencjał demograficzny – źródło potencjalnych przyszłych zasobów. 

pracy.  

 

 

Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy oraz popyt na pracę.  

 Podaż pracy -  dostępna na rynku ilość pracy oferowana przez pracowników, gotowych podjąć pracę, 

obejmuje zasoby siły roboczej (zasoby pracy) -  osoby aktywne zawodowo.  

 Jednym z ważniejszych podażowych uwarunkowań rynku pracy jest potencjał demograficzny regionu. 

tys. osób 
Ludność w wieku: 

       poprodukcyjnym 

       produkcyjnym 

       przedprodukcyjnym 

 
Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym podażową stronę rynku pracy jest 

odsetek osób w wieku mobilnym (w wieku 18-44 lata) w ogólnej liczbie 

osób w wieku produkcyjnym -  

Wśród osób w wieku niemobilnym wyróżnia się zbiorowość osób :  

w wieku  do 25 lat – 279,0 tys. osób (14,0% ogółu w wieku produkcyjnym) 

oraz osób w wieku 50 lat i więcej - 561,4 tys. osób (29,7%). 

Odsetek osób  do 25 lat wśród osób w wieku produkcyjnym: 

 

                                   19,3%                       14,8% 

 

                              2000 r.                          2010 r. 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE NA TLE KRAJU  

I POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW.  RYNEK PRACY - PRACUJĄCY 

Według stanu na koniec 2010 r.: 

-  liczba pracujących w gospodarce narodowej (według faktycznego miejsca pracy) -  997,0 tys. osób (7,2% 

ogółu pracujących w kraju; 5. lokata wśród województw).  

-w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 15 lat i więcej przypadało 40 osób pracujących w gospodarce 

narodowej, co dało 9. miejsce wśród pozostałych województw (najwyższy poziom tego wskaźnika wystąpił  

w woj. mazowieckim - 50 pracujących)  

- sektor prywatny obejmował 76,4% ogółu pracujących (prywatny -23,6%) 

- największy odsetek pracujących odnotowano w przemyśle - blisko 25% ogółu pracujących , w przetwórstwie 

przemysłowym pracowało 201,1 tys. osób (tj. 80,8%pracujących w przemyśle); znaczącą grupę w woj.  

dolnośląskim stanowili także pracujący w handlu; naprawach pojazdów samochodowych – ponad 16%. 

Popyt na pracę stanowi zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na pracę (liczba osób, którą praco-

dawcy gotowi są zatrudnić) ; zagospodarowane miejsca pracy (aktualną liczbę pracujących) określa się jako 

tzw. popyt zrealizowany, natomiast wolne miejsca pracy (oferty pracy) jako tzw. popyt niezrealizowany.  

Struktura pracujących wg wykształcenia 

(w pażdzirniku 2010) 

33,6% 



RYNEK PRACY – RUCH ZATRUDNIONYCH 

Na Dolnym Śląsku w 2010 roku w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź utworzenia nowych miejsc, 

przedsiębiorstwa dyspowały przeciętnie rocznie 5,8 tys. wolnymi miejscami pracy. Łącznie powstało  43,7 tys. 

nowych miejsc pracy (7,2% ogółu nowych miejsc w kraju); najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy 

zarejestrowano w woj. mazowieckim (123,2 tys.) oraz śląskim i wielkopolskim (odpowiednio 70,7 i 70,5). 

W ciągu 2010 roku zostało zlikwidowanych łącznie  37,4 tys. miejsc pracy, (dodatnie saldo – różnica między 

liczbą nowych i zlikwidowanych stanowisk pracy wyniosła 12,2 tys.)  

Liczba osób przyjętych do pracy w 2010 r. wyniosła 

151,5 tys. (stanowiła 9,4% przyjęć w kraju) i na przestrze- 

ni roku zwiększyła się o 7,2 tys. osób (tj. o 5,0%).  

Osób podejmujących pracę po raz pierwszy było  

22,2 tys., w tym  13,6 tys. absolwentów ;stanowili 9,0% 

ogółu przyjętych (wobec 10,4% w kraju). 

 

18,0 tys. 

13,6 tys. 

39,5%. 

29,9% 

24,9%. 

29,6%. 

16,7%. 
16,2%. 

18,8%. 
24,2%. 

Absolwenci podejmujący pracę po raz pierwszy wg wykształcenia 

tys. 

Odsetek absolwentów w ogólnej liczbie osób 

podejmujących  pracę po raz pierwszy w 2010 r. 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE NA TLE KRAJU  

I POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW.  RYNEK PRACY -WYNAGRODZENIA 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w 2010 r. na 

poziomie 3211,80 zł i było większe o 4,1% niż w 2009 r. Pomimo wzrostu płac, przeciętne wynagrodzenie 

w woj. dolnośląskim było o 0,4% niższe od średniej krajowej (3224,13 zł).  

Pod względem wysokości prze-

ciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia województwo zajęło 3. lo-

katę w kraju po województwach 

mazowieckim (4031,95 zł) i śląs-

kim (3306,69 zł).  

W 2010 r. w woj. dolnośląskim 

przeciętne wynagrodzenie w sek-

torze publicznym ukształtowało 

się na poziomie 3632,73 zł i było  

o 19,3% wyższe od przeciętnej 

płacy w sektorze prywatnym 

(3046,23 zł). 

Odchylenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  brutto od średniego  

w kraju wg województw w 2010 r. 

zł 

wynagrodzenie wyższe 
od średniej krajowej 

wynagrodzenie niższe 
od średniej krajowej 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE  

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WEDŁUG  

WYKSZTAŁCENIA  (za paździenik  2010 r.) 

zł 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE .PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 

WYNAGRODZENIE BRUTTO WG WIEKU I PŁCI (X 2010) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  brutto 

 za miesiąc X w 2010 r. wg wieku i płci 

Struktura pracujących wg wieku   



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE .PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 

WYNAGRODZENIE BRUTTO WG GRUP ZAWODÓW (X 2010) 

Przeciętne wynagrodzenie 
w województwie  

(za pażdziernik 2010 r.)  
3529,13 zł 

9405,29 

1683,07 zł 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE . REJESTROWANE BEZROBOCIE 

Wynikiem niedopasowania struktury podaży pracy i popytu na pracę  ze względu na posiadane kwalifikacje, 

wykształcenie, zawód czy miejsce zamieszkania jest zjawisko bezrobocia, którego natężenie ilustruje stopa 

bezrobocia. Wysoki poziom bezrobocia jest barierą rozwojową,  może spowodować spadek produktywności, 

prowadzić do upadku znaczenia wartości społecznych  i odwrócenia hierarchii ich ważności. O słabym 

wykorzystaniu miejscowych zasobów pracy świadczy bezrobocie absolwentów.  
 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w koocu 2010 r. wynosiła 150,3 tys. osób  
i stanowiła 7,7% bezrobotnych w kraju. (tj. 39,3%) podjęło pracę zawodową, 
 

a stan w dniu 31 XII 

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2010 r. 

stopa bezrobocia wyniosła 13,1% (w kraju 12,4%).  

W rankingu z innymi województwami Dolnośląskie pod 

względem wysokości stopy bezrobocia plasowało się na 7. 

miejscu.  

Najlepszą sytuacją w zakresie bezrobocia w skali kraju  

charakteryzowało się  województwo wielkopolskie ze stopą 

bezrobocia równą 9,2%.  

Spośród sąsiadujących województw większy problem z jaw-

nym bezrobociem i nadwyżką siły roboczej odnotowano  

w lubuskim, w którym stopa bezrobocia wynosiła 15,5%  

i opolskim (13,6%) 

 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE . REJESTROWANE BEZROBOCIE 

W 2010 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 255,9 tys. osób i w ujęciu rocznym 

zmniejszyła się o 2,8 tys., tj. o 1,1%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, 

a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem wyniósł 81,3%. 

Z ewidencji bezrobotnych w 2010 r. skreślono 

251,9 tys. osób. Główną przyczynę wyrejestro-

wania stanowiło podjęcie pracy, w wyniku 

czego z rejestru bezrobotnych skreślono  98,9 

tys. osób. Udział tej kategorii w ogólnej liczbie 

wyrejestrowanych zwiększył się o 1,7 pkt. proc.  

w ujęciu rocznym i wynosił 39,3%.  

Spośród podejmujących pracę 5,8 tys. osób 

podjęło działalność gospodarczą w ramach 

jednorazowo przyznanych środków. 

 



WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE.  

KWALIFIKACJE ZAWODOWE ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 

ABSOLWENTÓW*  W 2010 R. Stan w dniu 31 XII  

zł 

12:33 

Bezrobotni absolwenci Bezrobotni ogółem 

4,5 tys.  

kobiet 

(59,2%) 
3,1 tys. 

mężczyzn 

(40,8%) 

77,7 tys.  

kobiet 

(51.7%) 

72,6 tys. 

mężczyzn 

(48,3%) 

bez zawodu - 

30,5% ogółu  

mężczyzn 

bez zawodu – 

31,8 % ogółu  

kobiet bez zawodu – 

14,3% ogółu  

mężczyzn 

bez zawodu – 

18,0 % ogółu  

kobiet 

*(do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki)  



ZRÓŻNICOWANIE POWIATÓW  

 W ZAKRESIE - RYNEK PRACY/ ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW 

PRACY. ZARYS METODOLOGII BADAŃ 

Analizowane aspekty: 

   Rynek pracy - zatrudnienie 

   Praca w warunkach zagrożenia 

   Rynek pracy – zasoby rejestrowanego bezrobocia 

   Płynność rynku pracy 

   Efektywność  systemu pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej 

   Wynagrodzenia 

    Wymienione aspekty opisywane  były za pomocą cech, których wartości liczbowe mają postać 

wskaźników, co umożliwiło porównanie jednostek terytorialnych różnej wielkości.  

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

– najbardziej aktualnych. 

    Podmiotem niniejszego badania są powiaty województwa dolnośląskiego - 26 powiatów ziems-

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

    Źródłem danych empirycznych były informacje gromadzone przez resort statystyki publicznej. 

 



POWIATY WEDŁUG LOKAT ORAZ WARTOŚCI MIERNIKÓW CZĄSTKOWYCH 

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

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



POWIATY WEDŁUG WARTOŚCI MIERNIKÓW CZĄSTKOWYCH 

Zróżnicowanie powiatów według wartości miernika syntetycznego w zakresie rynku pracy / 

adaptacyjności zasobów pracy oraz cząstkowych mierników dla badanych aspektów 



POWIATY WEDŁUG WARTOŚCI MIERNIKA SYNTETYCZNEGO z 

WYRÓŻNIENIEM OBSZARÓW PROBLEMOWYCH I OBSZARÓW WZROSTU 



Zróżnicowanie przestrzenne 

miernika  cząstkowego   

w aspekcie płynności rynku 

pracy 

POWIATY WEDŁUG WARTOŚCI MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  W ASPEKCIE 

PŁYNNOŚĆ RYNKU PRACY 

Płynność rynku pracy: 

1. Wskaźnik płynności rynku pracy 

2. Wskaźnik salda bezrobocia na 100 nowo 

zarejestrowanych 

3. Przeciętna liczba nowo zarejestrowa-

nych bezrobotnych przypadająca na 1 

ofertę pracy zgłoszoną w ciągu roku 



Niski poziom bezpieczeństwa pracy i szkodliwość warunków pracy jest jedną z głównych determinant 

stanu zdrowia ludności, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, wpływa na wielkość i dostępność zaso-

bów ludzkich. Zobrazowanie sytuacji w tym aspekcie obejmuje ocenę natężenia czynników szkodliwych 

oraz liczby wypadków przy pracy. 

POWIATY WEDŁUG WARTOŚCI MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  W ASPEKCIE 

PRACA W WARUNKACH ZAGROŻENIA  

Za obszar problemowy w aspekcie praca w warunkach zagrożenia  
można uznad powiat: polkowicki a także lubiński i głogowski. 
Powiat polkowicki cechuje się największym zatrudnieniem w wa-
runkach zagrożenia oraz największą liczbą poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy, w porównaniu do pozostałych powiatów woj. 
dolnośląskiego.  

Praca w warunkach zagrożenia   

1. Zatrudnieni w warunkach 

zagrożenia na 100 osób pracu-

jących 

2. Liczba poszkodowanych w wy-

padkach przy pracy na 100 

osób pracujących 



POWIATY WEDŁUG WARTOŚCI MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  W ASPEKCIE 

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU POŚREDNICTWA PRACY I AKTYWIZACJI 

ZAWODOWEJ  

Za obszar problemowy w aspekcie efektywność systemu pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej 

można przyjąć powiat: ząbkowicki. Cechował się on relatywnie : 

- bardzo niskim odsetkiem bezrobotnych, którzy podjęli pracę w trakcie lub po ukończeniu stażu albo 

programu przygotowania zawodowego , 

- znaczną liczbą bezrobotnych, którzy po skorzystaniu z aktywnych form pomocy bezrobotnych 

zarejestrowali się po raz kolejny. 
Dosyć trudną sytuacją charakteryzuje się także 

powiat polkowicki, w którym odnotowano: 

-  najniższy odsetek bezrobotnych, którzy 

podjęli pracę w trakcie lub po ukończeniu 

stażu albo programu przygotowania 

zawodowego, a także  

-  relatywnie dużą liczbę bezrobotnych, którzy 

po skorzystaniu z aktywnych form pomocy 

bezrobotnych zarejestrowali się po raz 

kolejny. 

Ponadto wymienić można powiat wołowski,  

w którym odnotowano bardzo niski odsetek 

bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach 

Zróżnicowanie przestrzenne miernika  cząstkowego  



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 
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