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Szanowni Państwo
Od początku funkcjonowania województw w nowym ukła-
dzie terytorialnym po reformie administracyjnej 1998 roku 
było wiadomo, że będą one składać się z bardzo zróżnico-
wanych części  Włączono bowiem w ich granice całość lub 
fragmenty zróżnicowanych pod względem społecznym 
i gospodarczym, dotychczasowych małych województw 

Wtedy, szczególnie podczas dyskusji o pierwszej stra-
tegii rozwoju, jaką w 2000 roku przyjął Sejmik Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, zwrócono uwagę na fakt, iż również 
nasze województwo jest bardzo zróżnicowane  Inne są 
północ, wschód, czy centrum  Dyskusja o tym podyktowa-
na była troską o scalenie regionu pod względem funkcjo-
nalnym i zmniejszaniem różnic rozwojowych  Późniejsze 
szczegółowe analizy pokazały, że obraz zróżnicowań we-
wnętrznych jest jeszcze bardziej złożony, że ta zmienność 
odbywa się niekiedy z gminy na gminę, że w wielu miej-
scach gminy o bardzo dobrych parametrach statystycz-
nych otoczone są gminami o wskaźnikach zdecydowanie 
niezadowalających, i odwrotnie 

Wszystkie te fakty spowodowały, iż kwestia spójności wo-
jewództwa z każdym rokiem stawała się coraz ważniejszym 
problemem jego rozwoju  Wyrazem tego są zapisy strategii 
rozwoju województwa przyjętej w 2012 roku, w której okre-
ślono, które cele dotyczą całego regionu, realizacja których 
ma być preferencyjnie realizowana na obszarach problemo-
wych, a które cele zdefiniowano wyłącznie dla wyróżnio-
nych obszarów  Wynikało to z przyjętego modelu, iż ważne 
jest wspieranie zarówno biegunów wzrostu, jak i obszarów 
od nich oddalonych, w tym przede wszystkim wzmacnianie 
korzystnego oddziaływania na otoczenie tych pierwszych 
(dyfuzja) oraz wspieranie drugich w zakresie zdolności do 
korzystania z tego oddziaływania (absorpcja) 

Krok dalej zdecydowano się zrobić w pracach nad WRPO 
2014+  Na etapie jego tworzenia Zarząd Województwa 
w drodze uchwały przyjął dokument towarzyszący, w któ-
rym określił granice różnego rodzaju Obszarów Strategicznej 
Interwencji  Z kolei w samym programie regionalnym, zgod-
nie z potrzebą dopasowania interwencji do specyficznej 
sytuacji panującej w różnych miejscach województwa, za-
pisano, w ramach jakich działań projekty przygotowywane 
dla tych obszarów problemowych i zgłaszane do konkursów 
otrzymają preferencje w postaci dodatkowych punktów 

Polityka reagowania na geografię problemów wymaga 
ciągłego monitorowania wewnętrznego obrazu Wielkopol-
ski  Coraz bardziej pogłębione analizy pozwalają na jeszcze 
lepsze projektowanie i adresowanie wsparcia, w trosce 

o większą spójność Wielkopolski, co skutkuje wzrostem 
jej konkurencyjności  Rekomendowany Państwu kolejny 
numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwa-
torium Terytorialnego przedstawia skrót wyników dwóch 
prac analitycznych, jakie rodzime obserwatoria przeprowa-
dziły w ostatnim czasie  Pokazuje zróżnicowanie poszcze-
gólnych powiatów, zarówno w układzie przestrzennym, jak 
i w postaci ich „wizytówek” statystycznych  

Pierwszy z artykułów odnosi się do szczegółowej ana-
lizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego wojewódz-
twa wielkopolskiego według poszczególnych dziedzin 
społeczno-gospodarczych, a także w ujęciu globalnym  
Została ona przygotowana z wykorzystaniem różnego 
rodzaju metod statystycznej analizy danych  Drugi z ar-
tykułów to przegląd najważniejszych informacji na temat 
każdego z 35 wielkopolskich powiatów  Opracowano go 
z uwzględnieniem kluczowych wskaźników dotyczących 
takich obszarów, jak demografia, rynek pracy, gospodarka, 
edukacja i polityka społeczna  Obie analizy stanowią wyci-
nek kompletnych wersji opracowań dostępnych zarówno 
w postaci publikacji papierowych, jak i elektronicznych 
(dostępnych na stronie internetowej www wrot umww pl)  
Do ich lektury również serdecznie Państwa zapraszam 

Choć obecna perspektywa finansowa w Unii Europej-
skiej trwa, nie zapominamy o tym, że za kilka lat powinni-
śmy być przygotowani do kolejnego okresu określanego 
symbolem „2020+”  Już trwa dyskusja o przyszłości polity-
ki spójności  Zmienia się radykalnie treść strategicznych 
dokumentów rządowych, co niebawem będzie musiało 
znaleźć swój wyraz w treści kolejnej strategii rozwoju wo-
jewództwa  Wszystkie te okoliczności powodują, że pogłę-
biona wiedza o regionie jest w tym zakresie niezbędna 

Podsumowując, należy wyraźnie podkreślić, iż zidenty-
fikowane problemy oraz stwierdzone „deficyty” poszcze-
gólnych powiatów nie należy w jakikolwiek sposób trakto-
wać jako ocenę mieszkańców, czy władz lokalnych  Są one 
efektem działania wielu czynników: od naturalnych, przez 
historyczne, na położeniu kończąc  Natomiast ich identy-
fikacja jest wyrazem troski o to, by bariery te łagodzić i by 
odpowiednio przygotowywać dalszą pomoc zewnętrzną 

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego 
województwa wielkopolskiego

Niniejszy artykuł, stanowiący swego rodzaju wyciąg z opra-
cowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego z początku 2016 roku pt : Analiza zróżnico-
wania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 
2015, prezentuje sytuację w Wielkopolsce z uwypukleniem 
skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów 
przestrzennych w układzie powiatowym  Podejmuje pró-
bę określenia wielokryterialnego, sumarycznego stopnia 
zróżnicowania całej Wielkopolski według stanu na koniec 
2014 roku  Celem dokonanych w tym zakresie analiz jest 
charakterystyka zróżnicowania regionu na podstawie po-
grupowanych wskaźników statystycznych według określo-
nych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego 

Syntetycznej ocenie zróżnicowania Wielkopolski służy 
próba określenia rankingu wielkopolskich powiatów pod 
kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także 
wyznaczenia grup jednostek podobnych pod względem po-
szczególnych aspektów rozwoju  Ranking stworzony został 
zarówno na podstawie cząstkowych mierników syntetycz-
nych dla poszczególnych dziedzin rozwoju (ujęcie częściowe), 
jak i w oparciu o globalny miernik rozwoju (tzw  SUPERMIER-
NIK, ujęcie całościowe), pozwalających na uszeregowanie 
jednostek od tych najlepiej rozwiniętych, cechujących się 
największą atrakcyjnością, do rozwiniętych najsłabiej  Istot-
nym elementem opracowania jest również identyfikacja 
grup jednostek podobnych w ramach analizy skupień prze-
prowadzonej metodą k-średnich, pozwalająca na określenie 
struktury danych w zbiorze badanych obiektów 

W analizie wykorzystano autorskie podejście do podzia-
łu administracyjnego województwa na powiaty  Ze względu 
na fakt, iż występowanie miast na prawach powiatu i ota-
czających je powiatów z siedzibami w danych ośrodkach 
(potocznie nazywanych „ziemskimi”) często zniekształca rze-
czywisty obraz zróżnicowania Wielkopolski, uniemożliwiając 
prawidłową interpretację zaprezentowanych w tym ukła-
dzie danych, dla potrzeb niniejszej analizy w czterech przy-
padkach dokonano technicznego połączenia określonych 
jednostek  Tak stało się w przypadku POZNANIA (połączenie 
miasta Poznań i powiatu poznańskiego), KALISZA (miasto 
Kalisz i powiat kaliski), KONINA (miasto Konin i powiat ko-
niński) oraz LESZNA (miasto Leszno oraz powiat leszczyński) 

Podstawowym źródłem danych statystycznych dla po-
szczególnych jednostek jest Bank Danych Lokalnych GUS  
Zakres czasowy odnosi się głównie do 2014 roku, choć 
w kilku przypadkach do 2013, czy nawet 2012 roku, gdy 
bardziej aktualne dane nie były dostępne 

Metody wykorzystane w analizie 
Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w opraco-
waniu jest statystyczna analiza danych dotyczących wiel-
kopolskich powiatów  Kluczowy element podjętych prac 
i jednocześnie podstawowe wyzwanie badawcze stanowiło 
wyznaczenie listy wskaźników statystycznych opisujących 
rozwój społeczno-gospodarczy, dostępnych na poziomie 
powiatów, a następnie ich pogrupowanie i przyporząd-
kowanie do specjalnie dla tego celu zidentyfikowanych 
dziedzin charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego (tzw  obszary rozwoju)  Zmienne świad-
czą o poziomie i potencjale społeczno-gospodarczym na 
odpowiednim poziomie NTS, cechując się jednoznaczną 
interpretacją i aktualnością  Dziedziny natomiast określają 
poszczególne płaszczyzny rozwoju społeczno-gospodar-
czego, dopełniają się nawzajem i uzupełniają, zaś razem 
wskazują na łączny potencjał każdego z powiatów  Istot-
ny w przypadku niniejszego badania jest fakt, iż najpierw 
zidentyfikowano dziedziny, a dopiero potem wyznaczono 
i przydzielono do nich konkretne zmienne 

Punkt wyjścia dla zaawansowanych analiz, związanych 
z wyznaczeniem mierników syntetycznych oraz przepro-
wadzeniem analizy skupień, stanowiło zbadanie stopnia 
skorelowania przyjętych zmiennych  Pozwoliło to na elimi-
nację tych z nich, które zawierały powtarzające się infor-
macje  Za maksymalny poziom współczynnika korelacji, 
powyżej którego odrzucono wskaźniki wybrane wstępnie 
do analizy, przyjęto wartość r = 75%  Na podobnej zasa-
dzie wyeliminowano z dalszych analiz zmienne cechujące 
się zbyt niskim współczynnikiem zmienności (poniżej 5%) 

Kolejnym elementem prac było przeprowadzenie nor-
malizacji zmiennych poprzez standaryzację ich wartości 
z uwzględnieniem podziału na stymulanty i destymulan-
ty  Pozwoliła ona na doprowadzenie wartości zmiennych 
do postaci porównywalnej, umożliwiającej dokonywanie 
dalszych operacji matematycznych  Następnie na ich ba-
zie stworzono cząstkowe mierniki syntetyczne (metodą 
porządkowania liniowego Juliana Perkala – po jednym dla 
każdego z analizowanych obszarów rozwoju dla każdej 
jednostki terytorialnej  Tego typu działanie pozwoliło na 
określenie stopnia rozwoju powiatów w odniesieniu do 
każdej z analizowanych dziedzin, ukazując tym samym wie-
loaspektowe przestrzenne zróżnicowanie województwa 

Kluczowym elementem analizy kompleksowej, wyko-
rzystującym obliczone cząstkowe mierniki syntetyczne, 
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była próba wyznaczenia na ich podstawie jednego glo-
balnego miernika syntetycznego dla każdego z powia-
tów – tzw  SUPERMIERNIKA  Jego wartość, obliczona we-
dług przyjętej metodyki (średnia arytmetyczna mierników 
cząstkowych), świadczyć może o faktycznym, komplek-
sowym potencjale analizowanych jednostek  Miernik ten 
umożliwił jednocześnie stworzenie rankingu powiatów 
w Wielkopolsce ze względu na cały zestaw cech charakte-
ryzujących poziom rozwoju – od tych najatrakcyjniejszych, 
z największymi potencjałami i perspektywami rozwoju 
(bieguny wzrostu), do najsłabiej rozwiniętych, o najmniej-
szych możliwościach rozwojowych (peryferia) 

Cząstkowe mierniki syntetyczne, oprócz tego, że pozwo-
liły na stworzenie rankingu obiektów uwzględniającego po-
ziom rozwoju ogólny oraz każdej z analizowanych dziedzin, 
stanowiły również kluczowy element w wyodrębnieniu klas 
powiatów  Umożliwiła to analiza skupień przeprowadzona 
zgodnie z niehierarchiczną metodą k-średnich, pozwalają-
ca na wyodrębnienie grup powiatów podobnych  Dla po-
trzeb analizy cząstkowe mierniki potraktowane zostały jako 
zmienne i na ich podstawie obliczono macierze odległości  
Punktem wyjścia do określenia liczby skupień (k) stało się 
przetestowanie kilku różnych wariantów, w wyniku czego 
wybrano opcję adekwatną ze względu na analizowane dane 
i uzyskane wyniki  Szczególne znaczenie miało tu uzyskanie 
jak największych różnic między grupami oraz maksymalne-
go podobieństwa obiektów wewnątrz każdego skupienia  

Identyfikacja wskaźników i dziedzin rozwoju 
społeczno-gospodarczego
W oparciu o przedstawione podstawy teoretyczne, dla 
realizacji dalszych prac analitycznych konieczna stała się 
identyfikacja obszarów i wskaźników rozwoju społecz-
no-gospodarczego  Podstawą analizy zróżnicowania spo-
łeczno-gospodarczego Wielkopolski było określenie dzie-
dzin charakteryzujących poziom rozwoju powiatów  Dla 
potrzeb opracowania wyznaczono następujące obszary 
rozwoju, stanowiące kluczowe elementy wpływające na 
określenie globalnego potencjału każdej z analizowanych 
jednostek przestrzennych: GOSPODARKA, DEMOGRAFIA, 
RYNEK PRACY, EDUKACJA, JAKOŚĆ ŻYCIA i JAKOŚĆ PRZE-
STRZENI  Jednocześnie, w ramach prac na pierwotnych 
źródłach danych pochodzących ze statystyki publicznej, 
wyznaczono 38 wskaźników rozwoju społeczno-gospo-
darczego, które następnie pogrupowano i tematycznie 
przydzielono do wskazanych obszarów  Dziedziny wraz 
z przyporządkowanymi wskaźnikami zaprezentowano po-
niżej  Podział przedstawiono z uwzględnieniem kodowa-
nia – A1, A2 itd , ułatwiającego dalsze prace analityczne, 
z podziałem na stymulanty i destymulanty (S lub D w na-
wiasie kwadratowym) oraz ze wskazaniem wskaźników, 
dla których nie były dostępne dane za 2014 rok 
A. GOSPODARKA:

A1   Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 000 
mieszkańców [S]

A2   Udział podmiotów gospodarczych sektora prywatnego zarejestrowa-
nych w rejestrze REGON [S]

A3   Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej na 10 000 miesz-
kańców [S]

A4   Produkcja sprzedana przemysłu ogółem na 1 mieszkańca (podmioty 
o liczbie pracujących >9) [S] (2013 r )

A5   Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca [S] (2013 r )
A6   Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca [S] (2013 r )
A7   Łączne dochody budżetów gmin, miast na prawach powiatu i powiatów 

na 1 mieszkańca [S]
B. DEMOGRAFIA:

B1   Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) [S]
B2   Przyrost naturalny na 1 000 ludności [S]
B3   Urodzenia żywe na 1 000 ludności [S]
B4   Zgony na 1 000 ludności [D]
B5   Saldo migracji na pobyt stały gminne na 1 000 ludności [S]
B6   Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [D]

C. RYNEK PRACY:
C1   Stopa bezrobocia rejestrowanego [D]
C2   Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w licz-

bie bezrobotnych ogółem [D]
C3   Pracujący na 1 000 ludności (pracujący według innego podziału niż PKD) [S]
C4   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [S]

D. EDUKACJA:
D1   Współczynnik skolaryzacji netto gimnazjów [S]
D2   Uczniowie szkół ogólnokształcących na 10 000 mieszkańców (w liceach 

ogólnokształcących dla młodzieży bez specjalnych) [S]
D3   Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących [S]
D4   Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych 

zawodowych [S]
D5   Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka 

obcego [S]
D6   Odsetek szkół podstawowych wyposażonych w komputery przeznaczo-

ne do użytku uczniów z dostępem do Internetu [S] (2012 r )
D7   Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów przypadający na 1 kompu-

ter z szerokopasmowym Internetem [D] (2012 r )
E. JAKOŚĆ ŻYCIA

E1   Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [S]
E2   Przychodnie na 10 000 ludności [S]
E3   Ludność na ogólnodostępną aptekę [D]
E4   Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [S]
E5   Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 dzieci w wie-

ku 3-5 lat [S]
E6   Samochody osobowe na 1 000 ludności [S]
E7   Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1 000 mieszkańców [D]
E8   Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem [S]
E9   Liczba osób przypadająca na 1 placówkę biblioteczną [D]

F. JAKOŚĆ PRZESTRZENI
F1   Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 [S]
F2   Mieszkania nowe oddane do użytkowania na 1 000 mieszkańców [S]
F3   Lesistość w % [S]
F4   Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [S]
F5   Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności [S]

Zaprezentowany podział na dziedziny wiąże się z istotny-
mi właściwościami społeczno-gospodarczymi, które składają 
się na szeroko rozumiany poziom rozwoju powiatów Wielko-
polski  Doboru zmiennych dokonano kierując się względa-
mi merytorycznymi, w mniejszym stopniu wykorzystując 
podejście statystyczne  Przeprowadzono je w celu jak naj-
lepszego zobrazowania aktualnej sytuacji społeczno-gospo-
darczej regionu, a jednocześnie umożliwienia późniejszego 
wyznaczenia mierników syntetycznych charakteryzujących 
poziom rozwoju  Zestaw zmiennych, z których większość 
jest stymulantami z pewnością nie jest pełny, ale uznano go 
za wystarczający dla celów przeprowadzanej analizy 

Cząstkowe mierniki syntetyczne
Zgodnie z przyjętą metodyką wyznaczania cząstkowych 
mierników syntetycznych, punktem wyjścia do dokony-
wanych analiz była odpowiednia selekcja zmiennych, któ-
re wykorzystane zostały w dalszej części badania  Koniecz-
ne stało się wyeliminowanie zmiennych cechujących się:
a)  zbyt dużym stopniem skorelowania (powyżej 75%),
b)  zbyt niskim współczynnikiem zmienności (poniżej 5%) 
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Analiza stopnia skorelowania zmiennych w poszczegól-
nych obszarach pozwoliła na eliminację z dalszych analiz 
wskaźników o następujących symbolach: A3, A5, B2 i F3  Na 
podobnej zasadzie w oparciu o obliczenia dotyczące miar 
dyspersji zbiorowości wielkopolskich powiatów wyelimi-
nowano wskaźniki cechujące się zbyt niską zmiennością, 
tj  te oznaczone symbolami: A2, B6, D1 i D6 

Finalnym etapem związanym z wyznaczaniem cząstko-
wych mierników syntetycznych okazała się normalizacja 
wyselekcjonowanych zmiennych, a następnie na ich pod-
stawie obliczenie wartości mierników dla każdej z anali-
zowanych dziedzin (z wykorzystaniem metody J  Perkala)  
Otrzymane w wyniku obliczeń cząstkowe mierniki synte-
tyczne stanowiły kluczowy element, pozwalający na pod-
jęcie działań związanych z określeniem stopnia rozwoju 
poszczególnych powiatów w odniesieniu do każdej z ana-
lizowanych dziedzin  

Analiza zróżnicowania oparta na cząstkowych 
miernikach syntetycznych
Punktem wyjścia do analizy cząstkowych mierników syn-
tetycznych jest stworzenie odpowiedniego zestawienia 
prezentującego wartości poszczególnych mierników dla 
wszystkich obszarów rozwoju oraz wszystkich powiatów 

Na czele stworzonego dla każdej dziedziny rankingu 
powiatów Wielkopolski znalazły się jednostki cechujące się 
najwyższymi wartościami, zaś na końcu stawki jednostki 
o najniższych wartościach mierników  Przyporządkowa-
nie powiatów do grup o określonym poziomie rozwoju 
danego obszaru nastąpiło natomiast w oparciu o wartości 
cząstkowych mierników odnoszonych do wartości średniej 
i odchylenia standardowego mierników syntetycznych dla 
wszystkich powiatów w ramach danego obszaru  W ten 
sposób uzyskano następujące grupy:
A –  grupa bardzo wysokiego poziomu rozwoju (Wcz ≥ xśr + S(x))
B –  grupa wysokiego poziomu rozwoju (xśr + S(x) > Wcz ≥ xśr) 
C –   grupa przeciętnego poziomu rozwoju (xśr > Wcz ≥ xśr – S(x)) 
D –  grupa niskiego poziomu rozwoju (Wcz < xśr + S(x)) 

gdzie:
Wcz –  cząstkowy miernik syntetyczny dla konkretnego powiatu w ra-

mach danej dziedziny, 
xśr–  średnia arytmetyczna cząstkowych mierników syntetycznych 

wszystkich powiatów,
S(x) –  odchylenie standardowe cząstkowych mierników syntetycz-

nych wszystkich powiatów 

Określona przynależność powiatów województwa 
wielkopolskiego do poszczególnych grup ze względu 
na poziom rozwoju w ramach poszczególnych obsza-
rów, to bardzo ważne narzędzie mówiące o faktycznym 
przestrzennym zróżnicowaniu regionu i sytuacji każdego 
z powiatów  Szczegółową analizę w tym zakresie przepro-
wadzono osobno dla każdego z wyznaczonych obszarów 
rozwoju, wykorzystując do tego celu przestrzenne metody 
prezentacji danych 

Obszar GOSPODARKA
Analiza zróżnicowania przestrzennego województwa wiel-
kopolskiego w obszarze GOSPODARKA częściowo potwier-
dza generalne odczucia dotyczące postrzegania stanu 

rozwoju poszczególnych powiatów Wielkopolski  Wśród 
jednostek wyróżniających się najwyższym stopniem rozwo-
ju wymienić można: POZNAŃ, który w rankingu zajął pierw-
sze miejsce, ale również powiaty: szamotulski, kępiński, 
nowotomyski oraz LESZNO  Na drugim biegunie znalazły 
się natomiast powiaty: złotowski, rawicki (ostatnie miejsce 
w rankingu), słupecki i kolski, dla których wspólnym mia-
nownikiem jest lokalizacja na obrzeżach województwa  
Obserwacja kartogramu pozwala wysnuć wnioski, iż powia-
ty o wyższym poziomie rozwoju zlokalizowane są przede 
wszystkim w centralnej i południowo-zachodniej części 
województwa, a także w okolicach kluczowych biegunów 
wzrostu  Jednostki o niższym poziomie cząstkowego mier-
nika syntetycznego położone są natomiast w dalszej odle-
głości od większych miast, na peryferiach regionu, szczegól-
nie w jego północnej, wschodniej i południowej części 

Obszar DEMOGRAFIA
Obserwacja zróżnicowania Wielkopolski w obszarze DEMO-
GRAFIA wskazuje na podział województwa na dwie specy-
ficzne części  Pierwsza z nich to część środkowo-zachodnia 
ze stolicą województwa, która prezentuje bardzo wysoki po-
tencjał zlokalizowanych tam powiatów  Wśród nich w grupie 
A, cechującej się najwyższymi wartościami cząstkowego 
miernika syntetycznego, znajdują się powiaty: średzki i gro-
dziski, a także POZNAŃ (pierwsze miejsce w rankingu) oraz 
LESZNO  Pozostała część regionu, czyli północna, wschodnia 
i południowo-wschodnia, stanowi obszar o słabym poziomie 
rozwoju w aspekcie demograficznym  Jednostkami o najniż-
szych wartościach miernika są tu powiaty: pilski, chodzieski, 
czarnkowsko-trzcianecki, kolski (ostatnie miejsce) oraz KA-
LISZ  Analiza przestrzenna pozwala zwrócić uwagę na słaby 
poziom rozwoju jednostek zawierających subregionalne 
ośrodki wzrostu (za wyjątkiem LESZNA) na korzyść innych 
otaczających je powiatów  Jest to jedna z głównych różnic 

Ryc. 1  GOSPODARKA – zróżnicowanie wewnątrzregionalne Wielkopolski
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wynikających z porównania kartogramu dotyczącego ob-
szarów DEMOGRAFIA i GOSPODARKA, w którym to najwięk-
sze ośrodki były kluczowymi centrami rozwoju 

Obszar RYNEK PRACY
Analiza zróżnicowania Wielkopolski w obszarze RYNEK 
PRACY, podobnie jak w przypadku demografii, wskazuje 
na występowanie najlepszej sytuacji w środkowo-zachod-
niej części województwa, gdzie zlokalizowane są obiekty 
o wysokich wartościach cząstkowego miernika syntetycz-
nego (grupa A)  Są to powiaty: nowotomyski, szamotulski 
oraz LESZNO i POZNAŃ (pierwsze miejsce w rankingu)  

Nieco gorzej sytuacja wygląda w północno-zachodniej i po-
łudniowej części regionu, zaś wręcz dramatycznie w części 
wschodniej, gdzie wszystkie powiaty przygraniczne w pasie 
od Chodzieży do Koła należą do grupy D  Powiatem o najniż-
szej pozycji w rankingu jest słupecki, wyróżniający się szcze-
gólnie negatywnie wśród całej zbiorowości, uwzględniając 
wartości praktycznie każdej ze zmiennych składowych  Wy-
niki analizy wydają się szczególnie niekorzystne w przypad-
ku wschodniej części regionu, która w ramach kolejnej dzie-
dziny rozwoju okazała się najmniej atrakcyjną 

Obszar EDUKACJA
Wyniki obserwacji zróżnicowania regionu w ramach obsza-
ru EDUKACJA pokazują diametralnie inny obraz Wielkopol-
ski w porównaniu z wcześniej analizowanymi dziedzinami  
W tym przypadku najwyższy poziom rozwoju występuje na 
obrzeżach regionu, a zdecydowanie najniższy w centrum 
(nie licząc POZNANIA) i na północy  Szczególnie wysokim 
poziomem miernika cechują się tu powiaty wschodniej 
i południowej Wielkopolski (wyłączając rawicki, kroto-
szyński, kępiński i pleszewski)  Powiatami o bardzo wyso-
kim poziomie rozwoju są: jarociński, gostyński, ostrowski 
(pierwsze miejsce w rankingu), ostrzeszowski i czarnkow-
sko-trzcianecki  Jednostkami o najniższych wartościach 
miernika są natomiast powiaty: szamotulski, obornicki 
(ostatnie miejsce), średzki oraz pleszewski i rawicki 

Obszar JAKOŚĆ ŻYCIA
Analiza zróżnicowania przestrzennego województwa wiel-
kopolskiego w ramach dziedziny JAKOŚĆ ŻYCIA pokazu-
je dość niejednoznaczny w interpretacji obraz regionu  
Przede wszystkim zwraca uwagę niski poziom rozwoju 
północnej i wschodniej części (podobnie jak w przypadku 
obszarów GOSPODARKA i DEMOGRAFIA), jednak dodatko-
wo in minus wyróżnia się równoleżnikowy pas powiatów 
od Wolsztyna po Jarocin  Obszary wyróżniające się bardzo 

Ryc. 2  DEMOGRAFIA – zróżnicowanie wewnątrzregionalne Wielkopolski

Ryc. 3  RYNEK PRACY – zróżnicowanie wewnątrzregionalne Wielkopolski Ryc. 4  EDUKACJA – zróżnicowanie wewnątrzregionalne Wielkopolski
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wysokim poziomem rozwoju rozlokowane są bardzo nie-
regularnie – są to powiaty: pleszewski (pierwsze miejsce 
w rankingu), gostyński, nowotomyski, kępiński, a także PO-
ZNAŃ i LESZNO  Na drugim biegunie rozwoju znajdują się 
natomiast powiaty: złotowski, pilski, wągrowiecki (powiat 
o najniższej wartości miernika), gnieźnieński i wrzesiński  

Obszar JAKOŚĆ PRZESTRZENI
W ostatnim z analizowanych obszarów – JAKOŚCI PRZE-
STRZENI – poziom zróżnicowania Wielkopolski wyka-
zuje pewne prawidłowości  Przede wszystkim wysokim 

poziomem rozwoju w ramach tej dziedziny wyróżnia się 
centralna i częściowo południowo-wschodnia część wo-
jewództwa  Sytuacja diametralnie inna cechuje natomiast 
część północną (za wyjątkiem powiatu pilskiego) oraz za-
chodnią (wyłączając powiat międzychodzki)  Wśród powia-
tów należących do grupy A wyróżnić można: POZNAŃ (naj-
wyższy poziom miernika syntetycznego) i LESZNO, a także 
powiaty: wrzesiński i ostrzeszowski  Wśród jednostek nale-
żących do grupy niskiego poziomu rozwoju (D) wyróżniają 
się natomiast powiaty: kolski, czarnkowsko-trzcianecki, no-
wotomyski i grodziski (ostatnie miejsce w rankingu)  

Wnioski z analizy 
Podsumowując należy zwrócić uwagę, iż praktycznie w ra-
mach każdej z analizowanych dziedzin wyodrębniały się 
pewne części województwa (grupy powiatów) wyróżnia-
jące się pozytywnie lub negatywnie  Obszary te, których 
granice zdecydowanie wykraczały poza obręb jednego po-
wiatu, tworzyły pewną jednorodną zbiorowość jednostek 
o podobnych wartościach badanych mierników  Niektóre 
z nich, jak np  część centralna czy południowo-zachodnia, 
częściej wykazywały wysoki poziom rozwoju, zaś niektóre, 
jak północna czy wschodnia część Wielkopolski, przeważ-
nie wyróżniały się negatywnie  Wyjątkiem dla części cen-
tralnej i południowo-zachodniej były obszary: EDUKACJA 
i JAKOŚĆ PRZESTRZENI, gdzie częściej pojawiały się niższe 
wartości mierników syntetycznych, zaś dla części wschod-
niej wspomniany obszar EDUKACJI, w którym większość 
powiatów należało do grupy wysokiego poziomu rozwoju 

Wśród jednostek najwyższymi wartościami cząstko-
wych mierników syntetycznych wyróżniała się w szczegól-
ności stolica województwa wraz z powiatem otaczającym, 
ale także LESZNO (miasto na prawach powiatu wraz z po-
wiatem leszczyńskim) oraz powiaty: nowotomyski i szamo-
tulski  W przypadku POZNANIA widoczna była dominacja 
w aż czterech z analizowanych dziedzin społeczno-gospo-
darczych (GOSPODARKA, DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY 
i JAKOŚĆ PRZESTRZENI), w ramach których miasto zajęło 
pierwsze miejsce w odpowiednich rankingach  Warto tak-
że zwrócić uwagę na wysokie miejsca w klasyfikacjach po-
wiatu nowotomyskiego, który w przypadku dwóch dzie-
dzin zajął drugie miejsce (RYNEK PRACY i JAKOŚĆ ŻYCIA), 
raz czwarte (GOSPODARKA) i raz piąte (DEMOGRAFIA) oraz 
LESZNA, który raz był drugi (DEMOGRAFIA), raz trzeci (RY-
NEK PRACY), dwa razy czwarty (JAKOŚĆ ŻYCIA i JAKOŚĆ 
PRZESTRZENI) i raz piąty (GOSPODARKA)  

Na przeciwnym biegunie rozwoju znalazły się powia-
ty zlokalizowane na północnych i wschodnich rubieżach, 
w tym przede wszystkim: kolski, wągrowiecki i złotowski  
Szczególnie niekorzystna okazała się sytuacja powiatu kol-
skiego, który w przypadku jednego rankingu znalazł się na 
ostatnim miejscu (31 , DEMOGRAFIA), w jednym znalazł się 
na miejscu 29  (GOSPODARKA), zaś w dwóch na miejscu 
28  (RYNEK PRACY i JAKOŚĆ PRZESTRZENI), a także złotow-
skiego, który dwa razy był przedostatni (30 , GOSPODAR-
KA i JAKOŚĆ ŻYCIA), zaś w pozostałych klasyfikacjach zaj-
mował miejsca w trzeciej dziesiątce (DEMOGRAFIA, RYNEK 
PRACY, EDUKACJA i JAKOŚĆ PRZESTRZENI) 

Ryc. 6  JAKOŚĆ PRZESTRZENI – zróżnicowanie wewnątrzregionalne 
Wielkopolski

Ryc. 5  JAKOŚĆ ŻYCIA – zróżnicowanie wewnątrzregionalne Wielkopolski
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SUPERMIERNIK rozwoju  
społeczno-gospodarczego powiatów
Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi globalne-
go miernika syntetycznego rozwoju społeczno-gospodar-
czego (tzw  SUPERMIERNIKA) jego wyznaczenie oparto na 
określonych wcześniej miernikach cząstkowych  Wyzna-
czony miernik syntetyczny jest podstawowym elementem 
analizy globalnego zróżnicowania wewnątrzregionalnego 
Wielkopolski  Służy m in  określeniu rankingu powiatów, 
a także pogrupowaniu poszczególnych jednostek do czte-
rech grup poziomu rozwoju  Podobnie, jak w przypadku 
cząstkowych mierników syntetycznych, wyróżniono nastę-
pujące grupy:
A –  grupa bardzo wysokiego poziomu rozwoju (Wg ≥ xśr + S(x))
B –  grupa wysokiego poziomu rozwoju (xśr + S(x) > Wg ≥ xśr)
C –  grupa przeciętnego poziomu rozwoju (xśr > Wg ≥ xśr  – S(x))
D –  grupa niskiego poziomu rozwoju (Wg < xśr – S(x))

gdzie:
Wg –  wartość globalnego miernika syntetycznego dla konkretnego 

powiatu,
Sśr –  średnia arytmetyczna globalnych mierników syntetycznych 

wszystkich powiatów,
S(x) –  odchylenie standardowe globalnych mierników syntetycznych 

wszystkich powiatów 

Punktem wyjścia dla kompleksowej analizy wyznaczo-
nego SUPERMIERNIKA rozwoju społeczno-gospodarczego 
jest tabela 1, prezentująca ranking powiatów Wielkopolski 
począwszy od jednostek o najwyższym poziomie rozwoju 

aż po te, cechujące się poziomem najniższym  Jednocze-
śnie poszczególne powiaty przyporządkowano do czte-
rech grup poziomu rozwoju, co znalazło swoje odzwiercie-
dlenie na rycinie 7 

Analiza wartości globalnego miernika syntetycznego 
pozwala zidentyfikować kilka niezwykle istotnych pra-
widłowości dotyczących wewnątrzregionalnego zróżni-
cowania Wielkopolski  W pierwszej kolejności na uwagę 
zasługują obszary bardzo wysokiego i wysokiego pozio-
mu rozwoju  Nie jest zaskoczeniem, iż dominują przede 
wszystkim powiaty środkowo-zachodniej Wielkopolski 
(POZNAŃ, LESZNO, nowotomyski, a w dalszej kolejno-
ści szamotulski i wolsztyński)  Pewną niespodzianką jest 
natomiast przynależność do grupy wysokiego poziomu 
rozwoju trzech powiatów z południowej części wojewódz-
twa (kępiński, ostrowski i ostrzeszowski), które do tej pory 
raczej niezbyt często wyróżniały się w przeprowadzanych 
analizach miernika cząstkowego 

Biorąc pod uwagę ranking powiatów, bezapelacyjnym 
liderem jest stolica województwa, dla której obliczona 
wartość SUPERMIERNIKA zdecydowanie odbiega od pozo-
stałych jednostek  Pozwala to na sformułowanie wniosku 
o dominującym, nieporównywalnym z innymi częściami 
regionu, potencjale bieguna wzrostu jakim jest metro-
polia poznańska  Gdy dodać do tego fakt, że na drugim 
miejscu sklasyfikowano LESZNO, również z bardzo wy-
soką wartością miernika, na czwartym powiat ostrowski, 
na 15  KONIN, na 16  powiat pilski, na 18  KALISZ i na 23  
powiat gnieźnieński, wnioskować można, iż duży wpływ 
na ostateczne miejsce danej jednostki w klasyfikacji miała 
obecność na jego obszarze dużego ośrodka miejskiego 

Przeprowadzone badanie potwierdziło również mniej 
pozytywne przypuszczenia, iż obszarami o niskim pozio-
mie rozwoju są w pierwszej kolejności powiaty wschod-
niej i północnej części województwa (przede wszystkim: 

Tab. 1  Ranking powiatów pod względem poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego

Powiaty Wielkopolski SUPERMIERNIK
Pozycja  

w rankingu
Grupa

POZNAŃ 1,5918 1 A
LESZNO 0,5543 2 A
Powiat nowotomyski 0,4269 3 A
Powiat ostrowski 0,2854 4 B
Powiat szamotulski 0,2607 5 B
Powiat wolsztyński 0,2024 6 B
Powiat kępiński 0,1912 7 B
Powiat wrzesiński 0,0948 8 B
Powiat międzychodzki 0,0867 9 B
Powiat gostyński 0,0816 10 B
Powiat ostrzeszowski 0,0753 11 B
Powiat kościański 0,0339 12 B
Powiat jarociński 0,0026 13 B
Powiat średzki -0,0284 14 C
KONIN -0,0458 15 C
Powiat pilski -0,0517 16 C
Powiat grodziski -0,0589 17 C
KALISZ -0,0730 18 C
Powiat śremski -0,0805 19 C
Powiat krotoszyński -0,1236 20 C
Powiat turecki -0,1686 21 C
Powiat chodzieski -0,1812 22 C
Powiat gnieźnieński -0,1876 23 C
Powiat pleszewski -0,1906 24 C
Powiat czarnkowsko-trzcianecki -0,1981 25 C
Powiat obornicki -0,2263 26 C
Powiat słupecki -0,2917 27 C
Powiat rawicki -0,3811 28 C
Powiat wągrowiecki -0,4263 29 D
Powiat złotowski -0,5604 30 D
Powiat kolski -0,6140 31 D Ryc. 7  SUPERMIERNIK rozwoju społeczno-gospodarczego
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kolski, złotowski i wągrowiecki, ale także słupecki, obor-
nicki, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, chodzieski 
i turecki oraz w mniejszym stopniu KALISZ, powiat pilski 
i KONIN), a następnie części południowej (rawicki, ple-
szewski, krotoszyński i śremski)  Tak jak już sygnalizowano 
w analizie w ujęciu częściowym, strukturalnie najmniej ko-
rzystna sytuacja związana jest ze wschodnią częścią Wiel-
kopolski  Dotyczy ona przede wszystkim kwestii postępu-
jących zmian gospodarczych związanych z ograniczeniem 
działalności tamtejszych elektrowni i hut oraz zasilających 
je kopalni węgla brunatnego  Potwierdzeniem tego faktu 
jest miejsce powiatów wschodniej części regionu w stwo-
rzonym rankingu (31  kolski, 27  słupecki, 21  turecki 
i 15  KONIN)  

Podsumowując powyższe analizy, należy wysnuć je-
den podstawowy wniosek, iż powszechne opinie o różnym 
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczegól-
nych części regionu okazują się w dużej mierze prawdą  
Wskazała na to przeprowadzona analiza, która potwierdziła 
występowanie biegunów wzrostu cechujących się ponad-
przeciętnymi wartościami wskaźników, ale również tzw  
peryferii, dla których często wspólnym mianownikiem oka-
zywało się położenie w konkretnej części województwa 

Wyodrębnienie grup powiatów podobnych
Celem ostatniej już części analizy jest klasyfikacja zbioru 
31 jednostek terytorialnych w pewną liczbę grup (k) w taki 
sposób, aby podobne do siebie znajdowały się w jednej 
klasie, zaś podmioty z różnych klas znacznie różniły się 
ze względu na strukturę cech  Zgodnie z przyjętą meto-
dyką badania w ramach analizy skupień metodą k-śred-
nich, pierwszym krokiem była standaryzacja cząstkowych 
mierników syntetycznych (traktowanych jako stymulanty)  
W dalszej kolejności przeprowadzono grupowanie jedno-
stek terytorialnych metodą k-średnich przy wykorzystaniu 
możliwości programu do wielowymiarowej analizy danych  
Dla potrzeb analitycznych, po dokonaniu testów kilku wa-
riantów, przyjęto jako docelowe i „najlepsze” rozwiązanie 
z sześcioma klasami skupień  

W oparciu o przyjęte założenia dokonano przypo-
rządkowania 31 wielkopolskich powiatów do sześciu klas 
skupień  Kolejnym etapem analizy stało się zestawienie 
średnich każdego skupienia  Analiza średnich pozwoliła 
określić specyfikę każdego z wyodrębnionych skupień, 
wskazując na obszary/dziedziny społeczno-gospodarcze, 
pod względem których istotnie wyróżniają się poszczegól-
ne jednostki tworzące daną zbiorowość  

Na rycinie 9  zaobserwować można specyfikę każdego 
ze skupień  Rozpatrując wartości średnich poszczegól-
nych zbiorowości, szczególną uwagę zwraca skupienie 
nr 2  Obejmuje ono wyłącznie pojedynczą jednostkę jaką 
jest POZNAŃ, stąd też analizowane wartości prezentują 
bardzo skrajne wartości  Skupienie to wyróżnia się in plus 
w przypadku wszystkich dziedzin społeczno-gospodar-
czych, przy czym aż przy pięciu osiąga najwyższe warto-
ści średniej (GOSPODARKA, DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY, 
JAKOŚĆ ŻYCIA i JAKOŚĆ PRZESTRZENI)  Analiza średnich 

potwierdza wyniki wcześniejszych obserwacji wartości 
mierników cząstkowych i SUPERMIERNIKA dla POZNANIA, 
wskazujących na bardzo korzystną sytuację stolicy woje-
wództwa, ponadprzeciętną na tle innych jednostek 

Drugą bardzo pozytywnie wyróżniającą się grupą jest 
skupienie nr 4  Cechuje się ono korzystną sytuacją więk-
szości z analizowanych obszarów  Obejmuje takie powia-
ty jak: grodziski, kępiński, międzychodzki, nowotomy-
ski, obornicki, pleszewski, rawicki, szamotulski, średzki, 
wolsztyński, czyli jednostki zlokalizowane głównie w cen-
tralnej i południowo-zachodniej części regionu  Wyda-
je się, iż cechą charakterystyczną tych jednostek jest nie 
tylko położenie, ale również pewna specyfika – są powia-
tami podobnej wielkości, zlokalizowanymi w zbliżonej 
odległości od biegunów wzrostu, ale jednocześnie posia-
dają swój wewnętrzny potencjał rozwojowy  Analizując 
poszczególne średnie tego skupienia, na uwagę zasługują 
ponadprzeciętne wartości w takich obszarach jak: GOSPO-
DARKA, DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY i JAKOŚĆ ŻYCIA, przy 
zdecydowanie niższych w przypadku EDUKACJI i JAKOŚCI 
PRZESTRZENI 

Spośród skupień wyróżniających się in minus należy 
zwrócić uwagę na dwie bardzo specyficzne grupy, jakimi 
są skupienie nr 6 i nr 3  Zdecydowanie najmniej korzystna 
sytuacja występuje w powiatach należących do skupienia 
nr 6 (powiaty: kolski, wągrowiecki i złotowski), cechujące-
go się najniższymi średnimi w aż 5 z 6 analizowanych ob-
szarów  Tylko w obszarze EDUKACJA nieco gorszą średnią 
odnotowano w przypadku skupienia nr 4  Średnie wartości 
mierników dla poszczególnych obszarów skupienia nr 6 
oraz jego skład potwierdzają wnioski wynikające z analizy 
zróżnicowania opartej na cząstkowych miernikach syn-
tetycznych  Dotyczy to również tezy o lokalizacji powia-
tów o najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na 

Ryc. 8  ANALIZA SKUPIEŃ – przynależność powiatów
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północnych i wschodnich obrzeżach regionu  Potwierdza-
ją również skład drugiej z negatywnie wyróżniających się 
grup, a więc skupienia nr 3  Poza powiatem gostyńskim 
obejmuje ono właśnie powiaty z północno-wschodniej 
Wielkopolski, a więc czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, 
słupecki, turecki oraz KONIN  Grupę tę cechują tylko nie-
co lepsze średnie wartości dla poszczególnych dziedzin 
społeczno-gospodarczych w porównaniu do skupienia 
nr 6  Szczególnie niskie dotyczą takich dziedzin jak: GO-
SPODARKA, DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY, czy JAKOŚĆ 
PRZESTRZENI, przy przeciętnych wartościach dla pozo-
stałych obszarów  Podsumowując analizę dwóch powyż-
szych grup, można powiedzieć, że w ich skład wchodzą 
tzw  wielkopolscy outsiderzy, w wielu przypadkach wy-
różniający się najniższymi wartościami mierników rozwo-
ju  W ramach analizy mierników cząstkowych jednostki te 
przyporządkowane były w wielu przypadkach do grupy 
powiatów niskiego poziomu rozwoju 

Pozostałe dwa skupienia (nr 1 i nr 5) nie wyróżniają się 
zbytnio pod względem średnich cząstkowych mierników 
syntetycznych, prezentując raczej przeciętne wartości  Ce-
cha ta dotyczy w szczególności skupienia nr 1, w przypad-
ku którego tylko pozytywna sytuacja w obszarze JAKOŚĆ 
PRZESTRZENI wydaje się wyróżnikiem  To co jest jednak 
specyficzne dla tej grupy to jej skład obejmujący jednost-
ki zawierające duże ośrodki miejskie (KALISZ, LESZNO, pil-
ski, ostrowski), bądź też cechujące się sąsiedztwem tego 
typu miast (kościański, krotoszyński, ostrzeszowski i śrem-
ski)  Poza powiatem pilskim wspólne dla poszczególnych 
członków tej grupy jest położenie, czyli południowa część 
regionu  Jeszcze bardziej specyficzna lokalizacja jednostek 
dotyczy skupienia nr 5  Grupę tę tworzą powiaty położo-
ne w pasie południkowym (linia powiatów: gnieźnieński 
– wrzesiński – jarociński), co wskazuje na silną korelację 
przestrzenną  Pod względem średnich skupienie to wyróż-
nia relatywnie dobra sytuacja w ramach obszarów: DEMO-
GRAFIA, EDUKACJA i JAKOŚĆ PRZESTRZENI oraz mniej ko-
rzystna w przypadku RYNKU PRACY i JAKOŚCI ŻYCIA 

Podsumowując krótką analizę, należy stwierdzić, iż 
specyfika i skład poszczególnych skupień w dużej mierze 
pokrywa się z analizami dokonanymi w ramach ujęcia czę-
ściowego badania zróżnicowania wewnątrzregionalnego 

Wielkopolski (graficzna prezentacja wartości mierników 
cząstkowych)  Potwierdza to również obserwacja wartości 
globalnego miernika syntetycznego poziomu rozwoju 

Zakończenie
Najważniejszym efektem przeprowadzonych badań jest 
wyznaczenie poziomu rozwoju powiatów Wielkopolski 
i na tej podstawie określenie pewnych prawidłowości prze-
strzennych dotyczących poszczególnych części regionu  
W toku dokonanych analiz własnych, dotyczących zarówno 
cząstkowych mierników syntetycznych dla kolejnych ob-
szarów, globalnego miernika syntetycznego, jak i wyodręb-
nienia grup powiatów podobnych, udało się potwierdzić 
dotychczasowe przypuszczenia o poziomie rozwoju róż-
nych części województwa  Okazało się, iż najkorzystniejszą 
sytuacją pod tym względem w praktycznie wszystkich z do-
konanych analiz wyróżniła się środkowo-zachodnia część 
Wielkopolski, a w szczególności jej stolica  Potwierdziła się 
również teoria o występowaniu biegunów rozwoju, jakimi 
są nie tylko Poznań, ale również ośrodki subregionalne i re-
gionalne, reprezentowane przez jednostki zawierające na 
swym obszarze miasta na prawach powiatu (poza Pozna-
niem, który jest ośrodkiem o znaczeniu krajowym, również 
Kalisz, Konin i Leszno), jak również powiaty: gnieźnieński, 
ostrowski i pilski  Analiza pozwoliła także na identyfikację 
obszarów najbardziej zapóźnionych rozwojowo (tzw  pe-
ryferii czy obszarów stagnacji), którymi okazały się przede 
wszystkim wschodnia i północna część województwa, z ta-
kimi powiatami jak: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, 
kolski, słupecki, turecki, wągrowiecki, czy złotowski 

Przeprowadzona analiza zróżnicowania Wielkopolski, 
w dużej mierze potwierdzająca wyniki innych dotychczaso-
wych badań naukowych w dostępnej literaturze, pozwala 
na określenie dalszych perspektyw rozwoju poszczególnych 
części województwa  Przede wszystkim należy mieć świa-
domość ciągle rosnącej roli metropolii poznańskiej, która 
w dużej mierze na bazie własnego potencjału jest biegunem 
wzrostu o sile porównywalnej z takimi ośrodkami jak Wro-
cław, Kraków, Łódź, Trójmiasto, czy nawet Warszawa  Biorąc 
natomiast pod uwagę teorię dotyczącą rozwoju wojewódz-
twa w oparciu o dyfuzję potencjałów z kluczowego bieguna 
rozwoju, jakim jest jego stolica, należy założyć, iż dalszy roz-
wój całej Wielkopolski zależeć będzie w znacznym stopniu 
od sposobu wykorzystania potencjałów rozwojowych Po-
znania  W perspektywie wielu kolejnych lat powinien być on 
w dalszym ciągu motorem napędowym dla całego regionu 

Istotą rozwoju województwa wielkopolskiego jest tak-
że obecność tzw  ściany wschodniej, a więc powiatów zlo-
kalizowanych w jego wschodniej i północno-wschodniej 
części, charakteryzujących się o wiele niższymi wskaźnika-
mi – miernikami rozwoju w stosunku do pozostałych jed-
nostek  Jest to obszar posiadający bezsprzecznie własne 
problemy i potrzeby rozwojowe  Istotne w przypadku tych 
jednostek jest uwzględnienie ich specyfiki, mając na uwa-
dze ewentualną interwencję publiczną związaną chociażby 
z odpowiednim adresowaniem wsparcia unijnego  Powin-
no być ono inteligentnie dostosowane do specyficznych 
uwarunkowań rozwoju zlokalizowanych tam powiatów 

-2

-1

0

GOSPODARKA RYNEK PRACY JAKOŚĆ ŻYCIA
DEMOGRAFIA EDUKACJA

Zmienne
JAKOŚĆ PRZESTRZENI

1

2

3

4

5

Skupienie 6Skupienie 5Skupienie 4
Skupienie 3Skupienie 1 Skupienie 2

Ryc. 9  ANALIZA SKUPIEŃ – wykres średnich poszczególnych skupień
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Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
we współpracy z:
Obserwatorium Integracji Społecznej WROT
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Profile powiatów Wielkopolski

Wielkopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się gospodarczo regionów Polski  Dogodne poło-
żenie komunikacyjne, rozwinięta infrastruktura społeczna, 
czy też rosnąca rola turystyki biznesowej spowodowały, że 
województwo pozytywnie wyróżnia się na tle kraju  Progres 
regionu przyciąga zagranicznych inwestorów, stymuluje 
przedsiębiorczość i sprawia, że regularnie osiąga on jedną 
z najwyższych wartości PKB w Polsce i cechuje się bardzo 
dobrą sytuacją na rynku pracy – stopa bezrobocia rejestro-
wanego w czerwcu 2016 roku wyniosła tu jedynie 5,4% 

Region charakteryzuje się jednak znacznymi we-
wnętrznymi dysproporcjami  Wyraźne zróżnicowanie re-
gionu sprawia, że dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji 
nie wystarcza ogólna analiza – średnia statystyczna nie 
określa prawdziwego obrazu województwa  W niniejszym 
artykule, stanowiącym fragment większego opracowa-
nia pn : Profile powiatów województwa wielkopolskiego, 
wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
w październiku 2016 roku (stanowiącego efekt współpra-
cy Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Poznaniu 
z Obserwatorium Integracji Społecznej WROT funkcjonu-
jącego w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej 
UMWW), szczegółowo zaprezentowano każdy z 35 po-
wiatów regionu  Stworzone profile, obrazujące sytuację 
społeczno-gospodarczą występującą w poszczególnych 
powiatach, pozwalają na zdiagnozowanie mocnych i sła-
bych stron każdej z jednostek  W dłuższej perspektywie 
czasu uzyskane wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do 
zastosowania odpowiednio dobranych środków wspoma-
gających rozwój regionu, w szczególności w kierunkach 
związanych z wyrównaniem warunków społeczno-ekono-
micznych we wszystkich częściach Wielkopolski 

Badanie oparto przede wszystkim na analizie danych 
zastanych, które przedstawione zostały na podstawie naj-
bardziej aktualnych dostępnych informacji, pochodzących 
głównie z 2014, 2015 i 2016 roku, natomiast w kilku przy-
padkach ukazano dynamikę zmian danego zjawiska na 
przestrzeni kilku lat  Profile powiatów stworzone zostały 
w oparciu o dane uzyskane z różnych źródeł: GUS, MRPiPS, 
ROPS, SIO, CEIDG itp  W przypadku miast na prawach powia-
tu odwołano się dodatkowo także do następujących źródeł:
•  Miasto Kalisz: Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 

2014-2024, Opinia ekspercka obejmująca strategiczne 

branże rozwojowe Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
wraz ze zdefiniowaniem procesów, jakie zachodzą 
obecnie w tych branżach;

•  Miasto Leszno: Zarys Strategii Rozwoju Gospodarczego 
Leszna, Projekt RUNUP;

•  Miasto Konin: Koniński Portal Gospodarczy, Raport 
Identyfikacja leaderów gospodarczych Konina w czte-
rech kluczowych branżach dla strategii rozwoju miasta;

•  Miasto Poznań: Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe 
dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej 
Niniejszą analizę stanowi rzetelne opracowanie danych 

ukazujących w sposób przejrzysty zróżnicowanie woje-
wództwa w kilku kluczowych dziedzinach społeczno-go-
spodarczych:
1  Demografia
2  Rynek pracy
3  Gospodarka
4  Edukacja
5  Polityka społeczna 

Opracowanie adresowane jest zarówno do władz 
na szczeblu powiatowym, gminnym i regionalnym, jak 
i wszystkich zainteresowanych aktualną sytuacją konkret-
nego powiatu oraz całego województwa  Analiza stanowi 
przede wszystkim materiał o charakterze informacyjnym, 
ale może być także potraktowana jako punkt wyjścia do 
podjęcia konkretnych działań praktycznych  Porównawcze 
zestawienie profili wszystkich powiatów pozwala bowiem 
na właściwe rozpoznanie potencjału oraz zagrożeń wy-
stępujących w danym regionie i dobranie odpowiedniej 
strategii działania, co w szerszej perspektywie pozwoli na 
wyrównanie możliwości rozwojowych wszystkich Wielko-
polan niezależnie od miejsca zamieszkania  

W celu właściwej interpretacji opracowanych danych 
przedstawionych w poszczególnych profilach definicji wy-
magają dwa kluczowe pojęcia:
•  Stopa bezrobocia rejestrowanego – procentowy 

udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej lud-
ności aktywnej zawodowo, tj  bez pracowników jedno-
stek budżetowych prowadzących działalność w zakre-
sie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego;

•  Wskaźnik obciążenia demograficznego – stosunek 
liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób 
w wieku produkcyjnym 
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

53,5% 46,5%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

MIASTO KALISZ

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja sprzętu transportowego

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Produkcja artykułów spożywczych

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

52,7% 47,3%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

MIASTO KONIN

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę

i powietrze do układów klimatycznych

Wydobywanie węgla kamiennego
i węgla brunatnego (lignitu)

Produkcja metali

Roboty budowlane specjalistyczne

Produkcja artykułów spożywczych

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

52,2% 47,8%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

MIASTO LESZNO

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja mebli

Produkcja maszyn i urządzeń
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

53,4% 46,6%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

MIASTO POZNAŃ

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Branża budowlana

Handel hurtowy i detaliczny

Przetwórstwo przemysłowe

Obsługa rynku nieruchomości

Transport i gospodarka magazynowa

Informacja i komunikacja
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7,9%
6,8%

powiat chodzieski woj. wielkopolskie

3 488 3 507 3 569 3 347 3 115

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

chodzieski czarnkowsko 
- trzcianecki

pilski wągrowiecki złotowski

3 729 - woj. wielkopolskie

50,8%  49,2%

2Powierzchnia powiatu:    685 km   
                                        2,3% regionu

Liczba ludności:              47 534 
                                        1,4% ludności regionu

   - w tym  miasto:            26 548  
                                        55,9% ogółu ludności
   - w tym wieś:            20 986
             44,1% ogółu ludności

POWIAT CHODZIESKI

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne 
w 2014 r.

1,7%

78,1% 71,2%

28,8%

5,4%

83,5%

dzieci 0-3 lat objęte 
opieką żłobkową

dzieci 3-5 lat objęte 
wychowaniem 
przedszkolnym

dzieci 3-5 lat objęte 
wychowaniem 
przedszkolnym

powiat chodzieski w mieście na wsi woj. wielkopolskie

Kluczowe branże w powiecie

Produkcja mebli

Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami 
samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

Produkcja wyrobów z mineralnych surowców 
niemetalicznych

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków

Liczba podmiotów 
na 1 000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

146,2

188,4

powiat chodzieski woj. wielkopolskie

5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

liczba bezrobotnych w powiecie chodzieskim

stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu chodzieskiego

stopa bezrobocia rejestrowanego  dla woj. wielkopolskiego

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

20,7%

46,9%

32,4%

19,5%

32,3%

48,1%

rolnictwo

przemysł

usługi

woj. wielkopolskie powiat chodzieski

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r.

Skala korzystania z pomocy 
społecznej w 2015 r.

Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

54,6 54,8

60,3
59,7

powiat chodzieski woj. wielkopolskie

2005 2015

Struktura wykształcenia wg NSP 2011

27,5%

31,7%

16,8%

10,3%

2,0%

11,8%

24,6%

26,8%

18,1%

11,3%

2,3%

16,9%

gimnazjalne i poniżej

zasadnicze zawodowe

średnie zawodowe

średnie 
ogólnokształcące

policealne

wyższe

powiat chodzieski woj. wielkopolskie

Zdawalność egzaminów maturalnych 
w 2015 r. [w %] 

74,9

57,9

83,6

72,2

LO Szkoły średnie 
zawodowe

powiat chodzieski woj. wielkopolskie

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia 
w 2015 r. [l. rodzin]

868 845

521 498

ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub 
ciężka choroba

R ŎÓB R ÒÑÕÔŎŐŎÕŒÔÒÑwoj. wielkopolskie
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Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,
z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów

ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja mebli

Produkcja metali

Produkcja wyrobów z mineralnych
surowców niemetalicznych

Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznegoLiczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]
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Handel hurtowy i detaliczny pojazdami
samochodowymi; naprawa pojazdów

samochodowych

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane związane z budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane specjalistyczne

Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznegoLiczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznegoLiczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

Roboty budowlane specjalistyczne

Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,2% 49,8%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

Roboty związane ze wznoszeniem budynków

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Produkcja artykułów spożywczych

Transport lądowy oraz transport rurociągowy
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

51,2% 48,8%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT JAROCIŃSKI

Produkcja maszyn i urządzeń

Produkcja artykułów spożywczych

Roboty budowlane związane 
ze wznoszeniem budynków

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,
z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 

ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,8% 49,2%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT KALISKI

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja sprzętu transportowego

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków

Produkcja artykułów spożywczych

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,4% 49,6%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT KĘPIŃSKI

Produkcja mebli

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Magazynowanie i działalność usługowa
wspomagająca transport
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,9% 49,1%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT KOLSKI

Produkcja wyrobów z mineralnych
surowców niemetalicznych

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja mebli

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane specjalistyczne
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,3% 49,7%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT KONIŃSKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę

i powietrze do układów klimatycznych

Wydobywanie węgla kamiennego
i węgla brunatnego (lignitu)

Produkcja metali

Roboty budowlane specjalistyczne

Produkcja artykułów spożywczych

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,9% 49,1%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT KOŚCIAŃSKI

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane specjalistyczne

Produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,9% 49,1%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT KROTOSZYŃSKI

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane specjalistyczne

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja maszyn i urządzeń

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,1% 49,9%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT LESZCZYŃSKI

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja mebli

Produkcja maszyn i urządzeń
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,5% 49,5%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT MIĘDZYCHODZKI

Produkcja wyrobów z mineralnych
surowców niemetalicznych

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Produkcja artykułów spożywczych
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,9% 49,1%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT NOWOTOMYSKI

Produkcja wyrobów z drewna, 
produkcja wyrobów z korka, słomy 

i materiałów używanych do wyplatania

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja urządzeń elektrycznych
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,4% 49,6%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT OBORNICKI

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja mebli

Indywidualna działalność usługowa
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

51,1% 48,9%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT OSTROWSKI

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane specjalistyczne

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,5% 49,5%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT OSTRZESZOWSKI

Produkcja mebli

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja papierów i wyrobów z papieru

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Handel hurtowy i detaliczny
pojazdami samochodowymi;

naprawa pojazdów samochodowych
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

51% 49%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT PILSKI

Produkcja artykułów spożywczych

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Magazynowanie i działalność usługowa
wspomagająca transport

Działalność usługowa związana
z wyżywieniem

Roboty budowlane specjalistyczne
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,3% 49,7%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT PLESZEWSKI

Handel hurtowy i detaliczny
pojazdami samochodowymi;

naprawa pojazdów samochodowych

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

51,3% 48,7%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT POZNAŃSKI

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Branża budowlana

Handel hurtowy i detaliczny

Przetwórstwo przemysłowe

Obsługa rynku nieruchomości

Transport i gospodarka magazynowa

Informacja i komunikacja
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,6% 49,4%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT RAWICKI

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja maszyn i urządzeń

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,3% 49,7%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT SŁUPECKI

Produkcja artykułów spożywczych

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,8% 49,2%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT ŚREDZKI

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Roboty budowlane specjalistyczne

Indywidualna działalność usługowa

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Handel hurtowy i detaliczny
pojazdami samochodowymi;

naprawa pojazdów samochodowych
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,8% 49,2%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT ŚREMSKI

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja mebli

Indywiduwalna działalność usługowa

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,9% 49,1%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT SZAMOTULSKI

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Pozostała produkcja urządzeń elektrycznych
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

51,1% 48,9%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT TURECKI

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,
z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów

ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

Produkcja wyrobów tekstylnych

Produkcja mebli

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Wydobywanie węgla kamiennego
i węgla brunatnego (lignitu)
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,3% 49,7%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT WĄGROWIECKI

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,
z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów

ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Produkcja mebli

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,6% 49,4%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT WOLSZTYŃSKI

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Produkcja mebli

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Magazynowanie i działalność usługowa
wspomagająca transport

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

51,1% 48,9%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT WRZESIŃSKI

Produkcja mebli

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Produkcja urządzeń elektrycznych

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
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Struktura wykształcenia wg NSP 2011

Liczba podmiotów 
na 1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2015 r. [w zł]

Kluczowe branże w powiecie

Skala korzystania z pomocy
społecznej w 2015 r.

Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia
w 2015 r. [l. rodzin]

Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
w 2014 r.

Zdawalność egzaminów maturalnych
w 2015 r. [w %]

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. Wskaźnik obciążenia demogra�cznego

50,4% 49,6%

Liczba i stopa bezrobocia w powiecie [w %]

POWIAT ZŁOTOWSKI

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Roboty budowlane specjalistyczne

Roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków

Produkcja mebli

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń
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