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Wprowadzenie

Województwo skie to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce. Wp ywa na
to wiele czynników, w ród których wyró ni  mo na m.in.: siln  tradycj  przemys ow ,
dost p do kadry posiadaj cej wysokie kwalifikacje, wysok  jako  infrastruktury technicznej,
du  ilo  uzbrojonych terenów przemys owych, dobrze rozwini  sie  transportow  oraz
liczne instytucje otoczenia biznesu wspomagaj ce funkcjonowanie przedsi biorstw.
Dodatkowo du a koncentracja ludno ci na stosunkowo niewielkim obszarze (369 osób/km2)
przy miesi cznym dochodzie rozporz dzalnym przypadaj cych na jedn  osob
przekraczaj cym redni  krajow  tworzy du y potencjalny rynek zbytu wyrobów i us ug
konsumpcyjnych. To wszystko sprawia, e sk od lat zaliczany jest do regionów o wysokim
potencjale inwestycyjnym, co potwierdzaj  wyniki bada  atrakcyjno ci inwestycyjnej
regionów przeprowadzane corocznie na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
(Godlewska-Majkowska H. i inni, 2017).

sk jest regionem, w którym z uwagi na wyst puj ce liczne z a surowców mineralnych
(szczególnie surowców energetycznych) ulokowa o si  wiele przedsi biorstw z obszaru
przetwórstwa przemys owego. Ma to swoje odzwierciedlenie w udziale regionu skiego
w tworzeniu krajowej warto ci produkcji sprzedanej. W 2017 roku udzia  ten wyniós  17,1%
warto ci krajowej, co uplasowa o sk na drugim miejscu w kraju (za województwem
mazowieckim). W ród rodzajów produkcji, dzi ki którym województwo skie znalaz o si
na tak wysokim miejscu, wyró ni  mo na (GUS, 2018a oraz GUS, 2018b):

produkcj  metali – sekcja C, dzia  24 (57,09% produkcji krajowej w 2017 r.),
produkcj  pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy czeniem motocykli –
sekcja C, dzia  29 (38,43% produkcji krajowej w 2017 r.),
produkcj  wyrobów ceramicznych – sekcja C, dzia  23 (18,13% produkcji krajowej
 w 2017 r.),
produkcj  wyrobów  metalowych   -  sekcja  C,  dzia  25  (17,63%  produkcji  krajowej
w 2017 r.),
produkcj wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – sekcja C, dzia  22 (15,20%
produkcji krajowej w 2017 r.),
produkcj  urz dze  elektrycznych (12,25 % produkcji krajowej w 2017 r.

W niniejszym opracowaniu dokonana zostanie pog biona analiza potencja u regionu
skiego w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów

(PPM), w tym:

technologii produkcji tworzyw metalicznych,
technologii produkcji tworzyw polimerowych,
technologii produkcji tworzyw ceramicznych.

W tabeli 1 przedstawiono zakres przedmiotowy analizowanego obszaru produkcja
i przetwarzanie materia ów (PPM).



Tabela 1. Wykaz technologii zaliczonych do technologii produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Grupa technologii
Grupa 1

Tworzywa metaliczne
Grupa 2

Tworzywa polimerowe
Grupa 3

Tworzywa ceramiczne

Technologie

5.1.1. technologie
produkcji stali

5.1.2. technologie
przetwórstwa stali
5.1.3. technologie

odlewnictwa
5.1.4. technologie
produkcji metali

nie elaznych i stopów
5.1.5. technologie

przetwórstwa metali
nie elaznych

5.1.6. technologie procesów
hydrometalurgicznych

5.1.7. technologie konstrukcji
metalowych i innych
gotowych wyrobów

metalowych
5.1.8. technologie obróbki

metali i nak adania pow ok na
metale

5.1.9. technologie
produkcji kompozytów

5.1.10. technologie recyklingu
odpadów metalicznych

5.2.1. technologie
produkcji wyrobów z

gumy
5.2.2. technologie

produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych

5.2.3. technologie
produkcji kompozytów

5.2.4. technologie
recyklingu polimerów

5.3.1. technologie
produkcji i obróbki szk a

5.3.2. technologie
produkcji wyrobów

ogniotrwa ych
5.3.3. technologie

produkcji ceramicznych
wyrobów budowlanych

5.3.4. technologie
produkcji wyrobów z
porcelany i ceramiki
5.3.5. technologie

produkcji wyrobów z
betonu, cementu i gipsu

5.3.6. technologie
produkcji w ókien
wiat owodowych

5.3.7. technologie
produkcji kompozytów

Grupy i klasy wg
PKD

24.1, 24.2, 24.3., 24.4, 24.5,
25.1, 25.2, 25.4
25.6, 25.7, 25.9

22.1, 22.2 23.1, 23.2, 23.3, 23.4,
23.5, 23.6, 23.9

Celem niniejszego opracowania by a identyfikacja, a tak e ocena czynników, które wp ywaj
na atrakcyjno  inwestycyjn  województwa skiego oraz tworz  jego potencja  rozwojowy
pod k tem ich pozytywnego lub negatywnego wp ywu na rozwój technologii w zakresu
produkcji i przetwarzania materia ów. Szczegó owej analizie poddane zosta y dane
statystyczne dotycz ce czynników wp ywaj cych na lokalizacj  danej ga zi przemys u na
obszarze województwa skiego oraz na rozwój potencja u technologicznego regionu

skiego. Do grupy czynników wp ywaj cych na lokalizacj  przemys u na terenie
województwa skiego, czyli takich, które „zach ci y” lub maj  „zach ci ” dan  bran
przemys ow  do ulokowania si  i prowadzenia dzia alno ci na terenie ska zaliczono:

dost pno  do surowców mineralnych,
dost pno  transportow ,
dost pno  do zasobów ludzkich,
aktywno  zawodow  ludno ci,



poziom wynagrodze ,
ch onno  rynku.

Drug  grup  czynników stanowi  czynniki wp ywaj ce na potencja  technologiczno-
innowacyjny i zaliczono do nich:
A). Zasoby wiedzy:

• liczba szkó  wy szych funkcjonuj cych w regionie,
• liczba studentów ucz szczaj cych do szkó  wy szych w regionie,
• liczba absolwentów szkó  wy szych i szkó  bran owych I stopnia w regionie,
• liczba osób z wy szym wykszta ceniem zamieszkuj cych region.

B). Zasoby naukowo-badawcze:
liczba podmiotów funkcjonuj cych w regionie i prowadz cych dzia alno  B+R,
liczba osób pracuj cych w dzia ach B+R,
liczba o rodków badawczo-rozwojowych funkcjonuj cych w regionie,
poziom nak adów wewn trznych ponoszonych na dzia alno  B+R w regionie,
poziom nak adów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsi biorstwa funkcjonuj ce
w regionie,
poziom nak adów ponoszonych przez przedsi biorstwa na dzia alno  innowacyjn .

C). Zasoby otoczenia biznesu:
• liczba podmiotów otoczenia biznesu.

D). Aktywno  ekonomiczn  podmiotów gospodarczych:
• przedsi biorstwa zarejestrowane w REGON funkcjonuj ce w regionie,
• zatrudnienie w przedsi biorstwach zlokalizowanych na terenie regionu,
• warto  produktu krajowego brutto,
• warto  dodana brutto,
• warto  produkcji sprzedanej,
• przedsi biorstwa wed ug tempa rozwoju.

E). Aktywno  technologiczn :
• liczba zg oszonych wynalazków i otrzymanych patentów,
• liczba zg oszonych wzorów u ytkowych do obj cia ochron  oraz liczba udzielonych

wzorów u ytkowych,
• liczba przedsi biorstw, które wprowadzi y innowacje.

Analiz  wy ej wymienionych czynników przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne
zamieszczone w Banku Danych Lokalnych, rocznikach statystycznych oraz informacjach
statystycznych opracowywanych przez G ówny Urz d Statystyczny, jak i Urz d Statystyczny
w Katowicach, a tak e w oparciu o dokumenty strategiczne, raporty i opracowania dotycz ce
analizowanych zagadnie .



1. Analiza czynników wp ywaj cych na lokalizacj  przemys u w regionie
skim

1.1. Dost pno  do surowców mineralnych

Jednym z czynników okre laj cych potencja  regionu do rozwoju technologii w obszarze
produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) jest dost pno  do surowców mineralnych, czyli
kopalin u ytecznych, które mo na wykorzysta  gospodarczo bezpo rednio lub po
odpowiedniej przeróbce. Wyst puj ce na terenie województwa skiego surowce
mineralne mo na podzieli  na:

surowce energetyczne (z a w gla kamiennego, gazu ziemnego oraz gazu w postaci
metanu pok adów w glowych MPW),
rudy metali (z a rud cynku i o owiu oraz rudy molibdenowo-wolframowo-
miedziowe),
surowce chemiczne (sól kamienna),
surowce skalne (piaskowce, wapienie, margle, dolomity, piaski, wiry, kopaliny
ilaste).

Wszystkie wymienione powy ej surowce odgrywaj  bardzo wa  rol  w ogólnej produkcji
surowców mineralnych Polski, a ich wyst powanie na terenie województwa skiego
podnosi potencja  rozwojowy oraz atrakcyjno  regionu wzgl dem innych województw.

Najliczniejsz  grup  surowców wyst puj cych na terenie województwa skiego stanowi
surowce energetyczne, w tym przede wszystkim giel kamienny. Udokumentowane
zasoby bilansowe z  w gla kamiennego Polski wed ug stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosz
60 496 mln Mg, z czego 80% udokumentowanych zasobów bilansowych w gla kamiennego
wyst puje w obszarze Górno skiego Zag bia W glowego (GZW) le cego w wi kszo ci na
obszarze województwa skiego (Malon A., Tymi ski M., 2018a). W Górno skim Zag biu

glowym wyst puje pe na gama typów technologicznych w gli kamiennych: od w gli
energetycznych (typ 31) do w gli koksowych (typ 38). Najwi ksz  cz  zasobów tworz  tu

gle energetyczne (typy 31-32), w mniejszej ilo ci wyst puj  w gle koksuj ce (typy 34-36),
a w ladowych ilo ciach obecny jest równie  antracyt. Wyst powanie z  w gla kamiennego
na terenie Górno skiego Zag bia W glowego przedstawia rysunek 1.



Rys. 1. Mapa rozmieszczenia z  w gla kamiennego w Górno skim Zag biu W glowym wed ug
stanu na 31.XII.2017 r.

ród o: Mapy rozmieszczenia z  kopalin. Geoportal Pa stwowego Instytutu Geologicznego [online].
Tryb dost pu: http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/mapy. Data wej cia: 03.2019

Kolejnym surowcem energetycznym wyst puj cym na obszarze województwa skiego jest
gaz ziemny. Wyst puje on na terenie województwa w zapadlisku przedkarpackim w
utworach miocenu (tzw. przykarpacka strefa gazono na) w 4 niewielkich z ach (Czapigo-
Czapla M.
i Brzezi ski D., 2018):

bowiec ski (z e eksploatowane) – zasoby bilansowe gazu ziemnego w 2017
roku wynosi y 31,23 mln m3,
Pogórz w okolicach Cieszyna (z e eksploatowane) – zasoby bilansowe gazu
ziemnego w 2017 roku wynosi y 11,91 mln m3,
Kowale (z e eksploatowane) – zasoby bilansowe gazu ziemnego w 2017 roku
wynosi y 82,75 mln m3,

http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/mapy.


Kaczyce I (z e o zasobach wst pnie rozpoznanych) – zasoby bilansowe gazu
ziemnego w 2017 roku wynosi y 31,5 mln m3.

czne bilansowe i pozabilansowe zasoby gazu ziemnego na terenie województwa skiego
w 2017 roku wynosi y 157,4 mln m3, zasoby przemys owe: 56,18 Mg, natomiast wydobycie
by o niewielkie na poziomie 3,44 mln m3. Na rysunku 2 przedstawiono wyst powanie z
gazu ziemnego na terenie województwa skiego.

Rys.  2. Mapa rozmieszczenia z  gazu ziemnego na terenie województwa skiego wed ug stanu na
31.XII.2017 r.

ród o: Mapy rozmieszczenia z  kopalin. Geoportal Pa stwowego Instytutu Geologicznego [online].
Tryb dost pu: http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/mapy. Data wej cia: 03.2019

Na terenie województwa skiego wyst puj  równie a gazu w postaci metanu
pok adów w gla MPW. Z a MPW wyst puj  w utworach w glono nych karbonu górnego.
Wykorzystanie MPW podyktowane jest z jednej strony wzgl dami bezpiecze stwa
prowadzenia robót górniczych, a z drugiej strony, traktowane jest jako pozyskiwanie gazu
z niekonwencjonalnych róde , ze wzgl du na form  jego wyst powania, która wymaga
zastosowania specjalnych desorpcyjnych technologii odzysku. Udokumentowane zasoby

http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/mapy.


bilansowe wydobywalne MPW wyst puj  w 62 z ach w obszarze Górno skiego Zag bia
glowego i wed ug stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosz  96 947,67 mln m3 (Malon A.,

Tymi ski M., 2018b). Zdecydowan  wi kszo  zasobów bilansowych metanu stanowi
zasoby rozpoznane w kategorii  C  (89,95%),  zasoby w kategorii  rozpoznania A i  B  to jedynie
10,05% zasobów bilansowych w Polsce. Zasoby pozabilansowe metanu udokumentowano w
8 z ach i wynosz  one 11 411,53 mln m3. Zasoby przemys owe, okre lone dla 29 z ,
wynosz  5 691,32 mln m3 i s  mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim o 161,54 mln
m3. Najwi ksze zasoby bilansowe metanu w kopalniach zlokalizowanych na terenie
województwa skiego udokumentowano w: KWK Szczyg owice, KWK Budryk, KWK Murcki
oraz KWK Pniówek.  natomiast najwi ksze wydobycie uzyskuj  kopalnie: KWK Budryk, KWK
Krupi ski oraz KWK Pniówek).

Kolejn  grup  surowców mineralnych istotnych z punktu widzenia badania potencja u
rozwoju województwa skiego stanowi  surowce metaliczne. Na terenie województwa

skiego z tej grupy surowców wyst puj  rudy cynku i o owiu oraz rudy molibdenowo-
wolframowo-miedziowe. Rudy cynku i o owiu o znaczeniu przemys owym wyst puj  w
rejonie pó nocnego i pó nocno-wschodniego obrze enia Górno skiego Zag bia

glowego. Znaczenie przemys owe maj  g ównie rudy wyst puj ce w rejonie Zawiercia i
Bytomia, z tym e nale y zaznaczy , e bytomski rejon z  rud Zn-Pb ma jedynie znaczenie
historyczne, gdy  ostatni  z dzia aj cych w tym rejonie kopalni  rud cynkowo-o owiowych
(Orze  Bia y w Brzezinach skich) zamkni to 1990 roku g ównie z uwagi na tlenkowy
charakter rud, które uznano za nieprzemys owe. Z a rejonu zawiercia skiego nie by y
dotychczas eksploatowane. Ilo  bilansowych i pozabilansowych zasobów z  cynku i o owiu
w poszczególnych regionach województwa skiego przedstawia si  nast puj co (Malon A. i
inni, 2018):

region bytomski (2 z a: Kalety i D brówka Wielka) – z a pozabilansowe w ilo ci
57,56 mln Mg
region chrzanowski (1 z e: Jaworzno) – z a pozabilansowe w ilo ci 363 mln Mg,
rejon zawiercia ski (5 z : Por ba, Rodaki: Rokitno Szlacheckie, Siewierz, Zawiercie 3
oraz Zawiercie I) – z a bilansowe w ilo ci 32,5 mln Mg oraz z a pozabilansowe
w ilo ci 5,7 mln Mg.

Kolejnymi surowcami metalicznymi wyst puj cymi na terenie województwa skiego s
rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe. Z e rud molibdenowo-wolframowych z
miedzi  wyst puje w pó nocno-wschodnim obrze eniu Górno skiego Zag bia W glowego
w okolicach Zawiercia (z e Myszków). Jest to z e typu porfirowego Mo-W-Cu. G ównymi
minera ami kruszcowymi s : chalkopiryt, piryt, molibdenit, szelit, galena, bornit oraz
minera y bizmutu. Zasoby bilansowe z a Myszków w kat. C2 wynosz  obecnie 551 mln Mg
rud molibdenowo-wolframowych z miedzi , a zasoby pozabilansowe 750 mln Mg. Zasoby
bilansowe molibdenu oszacowano na ok. 295 tys. Mg, wolframu na 238 tys. Mg, a miedzi na
800 tys. Mg. W przypadku zasobów pozabilansowych ilo  molibdenu oszacowano na 298
tys.  Mg,  wolframu na 212 tys.  Mg,  natomiast  miedzi  na 771 tys.  Mg (Malon A.  i  in.,  2018).
Nale y zaznaczy , e jak dotychczas rudy Mo-W-Cu nie by y przedmiotem eksploatacji.



Poza wymienionymi powy ej z ami surowców metalicznych w omówionych powy ej
ach (przede wszystkim cynkowo-o owiowych) wyst puj  równie  inne metale, które

wspó wyst puj  jako pierwiastki towarzysz ce w rudach. Do metali tych zalicza si : arsen,
gal, german, kadm, siarka, srebro oraz tal.

Kolejn  grup  surowców mineralnych stanowi  surowce chemiczne, do których zalicza si
m.in. siark , sól kamienn , sole potasowe i baryt. Z tej grupy surowców na terenie
województwa skiego wyst puje jedynie z e soli kamiennej. Jest ono po one w rejonie
Rybnik- ory-Orzesze,  a  jego  zasoby  bilansowe  szacowane  s  na  oko o  2  098  mln  Mg
(Czapowski G., 2018). Oprócz soli kamiennej w z u wyst puj  wk adki gipsu, anhydrytu i
ska  ilasto-siarczanowych o zawarto ci 15 – 85% NaCl.

Wyst powanie z  surowców mineralnych i surowców chemicznych na terenie
województwa skiego przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Mapa rozmieszczenia z  surowców mineralnych i surowców chemicznych w województwie
skim wed ug stanu na 31.XII.2017 r.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Mapy rozmieszczenia z  kopalin. Geoportal
Pa stwowego Instytutu Geologicznego [online]. Tryb dost pu: http://geoportal.pgi.gov.pl
/surowce/mapy. Data wej cia: 03.2019

http://geoportal.pgi.gov.pl/


Ostatni  grup  surowców mineralnych wyst puj cych na terenie województwa skiego
stanowi  surowce skalne, do których zalicza si  surowce ilaste, okruchowe i zwi e.
Surowce te stanowi  najliczniejsz  grup  kopalin o ró norodnych zastosowaniach
reprezentowan  przez liczne z a wyst puj ce na terenie województwa skiego (na koniec
2017 roku zlokalizowano 554 z  surowców skalnych na terenie województwa skiego).
Zestawienie ilo ci zasobów i poziomu wydobycia surowców skalnych wyst puj cych na
terenie województwa skiego przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie zasobów i wydobycia surowców skalnych wyst puj cych na terenie
województwa skiego wed ug stanu na 31.XII.2017 r.

Kopalina
Ilo  z

w
województwie

Zasoby
[mln Mg lub mln m3*] Wydobycie

[mln Mg lub mln m3*]geologiczne
bilansowe przemys owe

Dolomity 10 475,42 111,5 2,65
Kamienie amane i
bloczne 44 533,52 67,26 3,32

Kruszywo naturalne
piaszczysto- wirowe 288 878,82 89,25 9,65

Piaski formierskie 45 50,66 - -
Piaski kwarcowe do
produkcji ceg y wapienno-
piaskowej

1 4,37 - -

Piaski podsadzkowe 17 536,36* 16,59* 0,16*

Gliny ceramiczne
kamionkowe 1 1,3 - -

Surowce ilaste ceramiki
budowlanej 132 96,16* 6,08* 0,15*

Surowce ilaste do
produkcji cementu 7 100,80 - -

Wapienie i margle dla
przemys u cementowego i
wapiennego

9 759,52 37,35 0,54

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Szuflicki M., Malon A., Tymi ski M. (red) Bilans zasobów
 kopalin  w  Polsce  wg  stanu  na  31  XII  2017  r. Wydawnictwo Pa stwowego Instytutu

Geologicznego (PIG-PIB), Warszawa 2018.

Z punktu widzenia rozwoju technologii w obszarze produkcji i przetwarzania materia ów
du e znaczenie maj dolomity, które stosuje si  m.in. w hutnictwie (jako topniki), w
przemy le materia ów ogniotrwa ych (dolomit pra ony), a tak e w przemy le szklarskim
(tzw. m czki dolomitowe). Zasoby dolomitów w województwie skim stanowi  prawie 90%
zasobów krajowych i wyst puj  w okolicach Siewierza (Brudzowice i Chruszczobród),

browy Górniczej (Z bkowice B dzi skie), Jaworzna (Gadlin, Gródek i Ci kowice) oraz
w Bobrownikach. Jak pokazuj  dane Pa stwowego Instytutu Geologicznego, w 2017 roku
wydobycie dolomitu w województwie skim prowadzone by o na trzech z ach i stanowi o
ponad 87% wydobycia krajowego, 5 z  jest rozpoznanych szczegó owo, b  wst pnie,
natomiast w przypadku jednego z a (w Bobrownikach) eksploatacja zosta a zaniechana
(Tymi ski M., 2018).



Dolomity stanowi  jedn  ze ska  tworz cych z a tzw. kamieni amanych i blocznych. Grupa
kopalin skalnych uj ta w bilansie jako kamienie amane i bloczne (inaczej drogowe
i budowlane) obejmuje 33 odmiany litologiczne ska  magmowych, osadowych
i metamorficznych, z których produkowane s  kruszywa amane dla drogownictwa,
budownictwa i kolejnictwa oraz elementy kamienne dla drogownictwa (kostka, p yty,
kraw niki) i dla budownictwa (bloki, p yty, kamie  murowy). Na koniec 2017 roku liczba z
kamieni amanych i blocznych zlokalizowanych na terenie woj. skiego wynosi a (Brzezi ski
D. i Mi kiewicz W., 2018):

a zawieraj ce ska y osadowe (w tym przede wszystkim dolomity, wapienie,
wapienie dolomityczne) – 22 z a, z czego eksploatowanych 9 z  (3 z a w
Imielinie,  3  z a  w  yglinie  oraz  po  1  z u  w  Lesznej  Górnej,  Nowej  Wiosce  oraz
Podle nej), a w 9 eksploatacja zosta a zaniechana; czna ilo  zasobów bilansowych
409,2 mln Mg, zasobów przemys owych 50,43 mln Mg, wydobycie 2,65 mln Mg,

a piaskowców - 22 z a, z czego 5 z  eksploatowanych, a w przypadku 8 z
eksploatacja zosta a zaniechana; czna ilo  zasobów bilansowych 124,32 mln Mg,
zasobów przemys owych 16,83 mln Mg, wydobycie 0,67 mln Mg,

Kolejn  grup  surowców skalnych wyst puj cych na obszarze województwa skiego
stanowi kruszywa naturalne w postaci piasków i wiru. S  one najcz ciej osadami
czwartorz dowymi zwi zanymi z akumulacj  rzeczn  lub rzecznolodowcow , cho  nale y
zaznaczy , e w województwie skim wyst puj  tak e kruszywa jurajskie (rejon Zawiercie –
Lubliniec) i trzeciorz dowe (rejon Gliwic). W województwie skim wyst puje znaczna ilo

 kruszyw naturalnych (288 udokumentowanych z , z czego 21% z  jest obecnie
eksploatowanych, a w prawie 18% eksploatacja zosta a zaniechana). Wszystkie z a
zlokalizowane na terenie województwa skiego zawieraj  ponad 878 mln Mg piasków lub
wiru, co stanowi 4,56% zasobów ca ego kraju (Mi kiewicz. A. i inni, 2018).

Na obszarze województwa skiego wyst puj  równie a piasków podsadzkowych,
formierskich i kwarcowych, z czego jedynie z a piasków podsadzkowych s
eksploatowane, a ich zasoby wynosz  536,36 mln m3, co stanowi 21% zasobów krajowych. W
przypadku zasobów piasków formierskich adne z 45 z , których czne zasoby bilansowe
wynosz  50,66 mln Mg, nie jest eksploatowane. Podobnie jest w przypadku z a piasków
kwarcowych wykorzystywanych do produkcji ceg y wapienno-piaskowej, które jest
rozpoznane (jego zasoby wynosz  4,37 mln Mg), ale jak na razie nie jest eksploatowane.

Kolejnymi surowcami skalnymi s gliny ceramiczne kamionkowe. S  to ska y ilaste
stosowane przez przemys  ceramiczny do wyrobu p ytek, naczy  i klinkieru. W województwie

skim udokumentowano 1 z e tego surowca („Patoka II”) o niewielkich zasobach na
poziomie
1,3 mln Mg. Z e obecnie nie jest eksploatowane.

Na obszarze województwa skiego wyst puj  równie kopaliny ilaste stosowane
w przemy le ceramiki budowlanej. S  to ró nego rodzaju upki ilaste, i owce, i y, lessy, gliny
zwa owe i aluwialne. Ich zasoby bilansowe na koniec 2017 roku wynosi y 96 156 mln m3, co
stanowi o 4,73% zasobów krajowych. Nale y zaznaczy , e tylko 12 z  by o



eksploatowanych na koniec 2017 roku, a ich wydobycie stanowi o 9,7% krajowego
wydobycia (Szczygielski W., 2018).

Ostatni  grup  kopalin zaliczanych do surowców skalnych i wyst puj cych na terenie
województwa skiego stanowi wapienie i margle stosowane w przemy le cementowym
i wapiennym. W województwie skim wyst puj  wapienie ró nego wieku: (1) dewo skie
w okolicach Siewierza (z e Brudzowice), (2) triasowe w rejonie Jaworzna, Sosnowca,
Czeladzi (zaniechane z a: ychcice, Rogo nik, Sadowa Góra, Calcium Brynica-Czelad ,
Strzemieszyce, Sosnowiec rodula) oraz (3) jurajskie na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej
(z e Rudniki) i w okolicach Cieszyna (z e Cisownica). Do ko ca 2017 roku na terenie
województwa skiego udokumentowano 9 z  o zasobach 759,52 mln Mg, co stanowi
5,96% zasobów krajowych. Z ilo ci tej jedynie dwa z a (Latosówka-Rudniki II oraz Rudniki-
Jaskrów) s  eksploatowane (Brzezi ski D., 2018).

Map  rozmieszczenia surowców skalnych zwartych (dolomitów, wapieni i margli) na terenie
województwa skiego przestawia rysunek 4.

Rys. 4. Mapa rozmieszczenia z  surowców skalnych zwartych w województwie skim wed ug
stanu na 31.XII.2017 r.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Mapy rozmieszczenia z  kopalin. Geoportal
Pa stwowego Instytutu Geologicznego [online]. Tryb dost pu: http://geoportal.pgi.gov.pl/
surowce/mapy. Data wej cia: 03.2019

http://geoportal.pgi.gov.pl/


Podsumowuj c przedstawione w niniejszym podrozdziale informacje dotycz ce dost pno ci
do surowców mineralnych mo na stwierdzi , e województwo skie dysponuje licznymi
zasobami naturalnymi, co niew tpliwie wp yn o w przesz ci na to, e powsta  tu
najwi kszy w kraju okr g przemys owy. Mia o to równie  wp yw na rozwój poszczególnych
technologii
w zakresie produkcji i przetwarzania materia ów (PPM). Znaczenie wyst powania na terenie
województwa skiego poszczególnych grup surowców mineralnych w kontek cie rozwoju
technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów przedstawia tabela 3, gdzie: znak
„+” oznacza czynnik pozytywnie wp ywaj cy na dalszy rozwój technologii, natomiast znak „-”
oznacza czynnik, który mo e hamowa  rozwój danej technologii na terenie województwa

skiego.

Tabela 3. Analiza wp ywu dost pno ci poszczególnych grup surowców mineralnych na rozwój
technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Dost pno
do surowców
mineralnych

du a dost pno  do z
surowców energetycznych
(+)
dost pno  do z
dolomitu (+)
niewielka ze wzgl du na
rodzaj ilo  z  surowców
metalicznych (-)
brak dost pno ci do
niektórych surowców
metalicznych (np. rud
elaza) wykorzystywanych

do produkcji tworzyw
metalicznych (-)

du a dost pno  do z
surowców energetycznych
(+)
dost pno  do z
surowców chemicznych
(soli) (+)
brak dost pno ci do
niektórych surowców
energetycznych (np. ropy
naftowej) wykorzystywa-
nych do produkcji tworzyw
polimerowych (-)

du a dost pno  do
 surowców

energetycznych (+)
dost pno  do z
surowców skalnych,
w tym szczególnie
margli, wapieni,
dolomitów, piasku,
gliny (+)
brak dost pno ci
do niektórych
surowców skalnych
wykorzystywanych
do produkcji
tworzyw
ceramicznych (-)

ród o: Opracowanie w asne

Pomimo zaniechania eksploatacji z  niektórych surowców (w wyniku wyczerpania si
zasobów lub braku ekonomicznego uzasadnienia dalszej eksploatacji) region ski nadal
dysponuje znacz  baz  surowcow  (szczególnie w odniesieniu do surowców
energetycznych), co podnosi jego potencja  w kontek cie rozwoju technologii w zakresie
produkcji i przetwórstwa materia ów.

1.2. Dost pno  transportowa

Dost pno  transportowa to kolejny czynnik wp ywaj cy na atrakcyjno  inwestycyjn
regionu, a tym samym na jego potencja  rozwojowy. Dobrze rozwini ta infrastruktura
transportowa u atwia bowiem przemieszczanie si  ludzi, przedmiotów pracy (surowców,
materia ów oraz pó produktów) oraz wyrobów gotowych, a tak e wp ywa na skrócenie czasu



realizacji operacji transportowych oraz obni enie kosztów transportu pasa erskiego
i towarowego.

Dost pno  transportowa województwa skiego jest jednym z atutów wp ywaj cych na
wysok  atrakcyjno  inwestycyjn  województwa skiego, co corocznie wskazuj
opracowywane w Instytucie Przedsi biorstwa SGH w Warszawie raporty „Atrakcyjno
inwestycyjna regionów”. W raportach tych jako atut województwa skiego wymienia si
m.in. (SGH, 2017):

rozwini ty transport drogowy i kolejowy oraz infrastruktur czno ci,
Mi dzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach zapewniaj cy komunikacj
krajow  i mi dzynarodow ,
skrzy owanie dwóch g ównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4,
istnienie tzw. Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS),
blisko  granicy Czech i S owacji.

Analiz  dost pno ci transportowej nale y przeprowadzi  bior c pod uwag :
a) transport drogowy,
b) transport kolejowy
c) transport lotniczy.

Transport drogowy
Województwo skie nale y do regionów, przez które przebiegaj  dwa paneuropejskie
korytarze transportowe biegn ce z Zachodu na Wschód i z Pó nocy na Po udnie Europy. S
to:

korytarz III: Berlin – Wroc aw – Katowice – Kraków – Kijów,
korytarz  VI:  Sztokholm – Gda sk – Katowice – ylina z  odga zieniem VIB dla relacji
Cz stochowa – Ostrawa.

Wyst powanie na terenie danego regionu ruchu tranzytowego gwarantuje rozwój sieci dróg
szybkiego ruchu, a to niew tpliwie wp ywa na usprawnienie operacji transportowych
realizowanych na terenie województwa skiego. To tu krzy uj  si  autostrady A1 i A4. Poza
autostradami, które przede wszystkim zapewniaj  obs ug  ruchu dalekobie nego,
funkcjonuje tak e Drogowa Trasa rednicowa (DT ), której zadaniem jest obs uga g ównie
ruchu lokalnego i pe nienie funkcji trasy mi dzymiejskiej cz cej dwa du e skie miasta:
Katowice i Gliwice. Dominuj cym kierunkiem w aglomeracji jest kierunek wschód – zachód,
wzd  którego przebiegaj  autostrada A-4 oraz DT .

Patrz c na dane statystyczne dotycz ce d ugo ci poszczególnych rodzajów dróg to
w 2017 roku województwo skie zajmowa o:

czwarte  miejsce  w  Polsce  pod  wzgl dem  d ugo ci  autostrad  ( czna  ich  d ugo
wynosi 174,9 km),
szóste miejsce w Polsce pod wzgl dem d ugo ci dróg ekspresowych ( czna ich

ugo  wynosi 132,5 km).



czna d ugo  dróg publicznych typu autostrady i drogi ekspresowe w województwie
skim w 2017 roku wynosi a 307,4 km, co prezentuje rysunek 5.

Rys. 5. czna d ugo  autostrad i dróg ekspresowych w poszczególnych województwach w 2017 r.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Transport i czno . Drogi publiczne [online]. Tryb dost pu:

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Województwo skie uznawane jest za obszar o bardzo dobrej dost pno ci transportowej
nie tylko dzi ki g ównym szlakom komunikacyjnym, ale tak e z powodu bardzo wysokiej

sto ci infrastruktury drogowej. Region dysponuje rozwini  sieci  komunikacji
miejskiej, której d ugo  znacz co przekracza d ugo  linii komunikacji miejskiej w innych
województwach (rys. 6). wiadczy o tym równie rednia d ugo  linii komunikacji miejskiej
w przeliczeniu na 1 000 mieszka ców, która w województwie skim w 2017 roku wynosi a
2,68 przy redniej d ugo ci dla kraju na poziomie 1,5.

Rys. 6. D ugo  linii komunikacji miejskiej w poszczególnych województwach w 2017 r.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Transport i czno . Komunikacja miejska [online]. Tryb dost pu:

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Dobrze rozwini ta komunikacja miejska u atwia niew tpliwie realizacj  transportu
pasa erskiego w województwie.

Transport kolejowy
Województwo skie ma dobrze rozwini  sie  kolejow . Ca kowita d ugo  linii
kolejowych eksploatowanych w województwie skim w 2017 roku by a najwi ksza w Polsce
i sk ada o si  na ni  ponad 1,94 tys. km linii normalnotorowych zelektryfikowanych prawie w
84%. Niewiele ponad po owa wszystkich linii kolejowych przebiegaj cych przez
województwo skie to linie dwu i wi cej torowe (GUS, 2018c). sk jest zdecydowanym
liderem pod wzgl dem g sto ci sieci kolejowej, która w 2017 wynosi a 15,8 km/100 km2, co
plasowa o województwo skie na pierwszym miejscu w kraju (Urz d Transportu
Kolejowego, 2018). D ugo  linii kolejowych w poszczególnych województwach prezentuje
rysunek 7.

Rys. 7. D ugo  linii kolejowych eksploatowanych w poszczególnych województwach w 2017 r.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Transport i czno . Transport Kolejowy [online]. Tryb dost pu:

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Przez region ski przebiegaj  wa ne szlaki kolejowe, z których trzy s  zaliczane do
mi dzynarodowej sieci AGC:

E30 Drezno – Zgorzelec – Wroc aw – Katowice – Medyka– Lwów – Kijów – Moskwa,
E59 Malmo – Ystad – winouj cie – Zielona Góra – Wroc aw – Racibórz – Cha upki,
E65 Gdynia – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice – Ostrawa – Wiede .

Transport mi dzy wa nymi o rodkami miejskimi województwa Bielskiem-Bia ym, Katowicami
i Warszaw  odbywa si  z wykorzystaniem Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), a mi dzy
Katowicami i Gda skiem - Magistral  Portow . Dodatkowo z Chorzowa Batorego do Tczewa
biegnie Magistrala W glowa (obecnie linia kolejowa nr 131), która czy Górno ski,
Cz stochowski Okr g Przemys owy oraz Rybnicki Okr g W glowy z w em kolejowym
w Tczewie a dalej z Portem Gda sk i Portem Gdynia.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Istotne znaczenie dla oceny potencja u rozwoju technologii w zakresie produkcji
 i przetwórstwa materia ów (PPM) ma przebiegaj cy przez województwo skie odcinek Linii
Hutniczej Szerokotorowej (linia kolejowa nr 65), która jest najdalej wysuni  na zachód
lini  o prze wicie 1 520 mm w Europie. Linia ta biegnie od przej cia granicznego
w Hrubieszowie i ko czy si  w województwie skim (w S awkowie). Funkcjonuj cy
w S awkowie terminal prze adunkowy „Euroterminal S awków” jest najbardziej na zachód
wysuni tym punktem odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1 520 mm) i linii
normalnotorowej (1 435 mm) dzi ki czemu doskonale wpisuje si  w rozwój transportu
kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja – Europa Zachodnia.

Transport lotniczy
Jednym z kluczowych elementów infrastruktury transportowej województwa skiego jest
Mi dzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, który znajduje si  oko o 30 km na
pó noc od Katowic. Port lotniczy obs uguje ruch pasa erski (korzystaj  z niego pasa erowie
z ca ej po udniowej Polski, a tak e z Czech i S owacji), jak równie pe ni funkcj  cargo.
Zestawienie danych dotycz cych wielko ci ruchu pasa erskiego i towarowego w ostatnich
pi ciu latach przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Roczne statystyki dotycz ce wielko ci ruchu pasa erskiego i ruchu towarowego
w Mi dzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Rok Ruch pasa erski (os.) Ruch regularny (os.) Ruch czarterowy (os.) Cargo (Mg)
2014 2 695 732 1 677 057 985 827 16 269
2015 3 069 279 1 988 231 1 057 449 16 119
2016 3 221 261 2 126 540 1 079 159 17 674
2017 3 892 941 2 423 869 1 459 398 17 779
2018 4 838 149 2 845 004 1 974 235 18 543
ród o: Opracowanie w asne na podstawie statystyk rocznych prezentowanych na stronie

Mi dzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach [online]. Tryb dost pu:
https://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne. Data wej cia: 03.2019

Jak wynika zdanych przedstawionych danych, corocznie wzrasta ca kowity ruch pasa erski
w Mi dzynarodowych Porcie Lotniczym Katowice, a w 2018 roku osi gn  ponad 4,8 mln, co
by o rekordowym wynikiem. Wzrost ruchu pasa erskiego mo na obserwowa  zarówno
w odniesieniu do ruchu regularnego, jak i czarterowego. Ilo  przewo onych w skali roku
pasa erów plasuje Mi dzynarodowy Port Lotniczy Katowice na czwartym miejscu w skali
kraju za Warszawskim Ok ciem, Krakowskimi Balicami i lotniskiem im. Wa sy w Gda sku
(rys. 8).

https://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne.


Rys. 8. Ruch pasa erski w portach lotniczych zlokalizowanych w poszczególnych województwach
w 2017 r.

ród o: Bank Danych Lokalnych. Transport i czno . Transport lotniczy [online]. Tryb dost pu:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Mi dzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach odgrywa tak e istotn  rol  w funkcji
cargo. Tu równie obserwuje si  coroczny przyrost ilo ci towarów poddawanych operacjom
lotniczym (za adunek, wy adunek). Pod tym wzgl dem w 2017 r. Mi dzynarodowy Port
Lotniczy Katowice uplasowa  si  na drugim  miejscu  w  skali  kraju  i  na  pierwszym  miejscu
w kraju w ród lotnisk regionalnych (rys. 9)

Rys. 9. Ruch cargo w portach lotniczych zlokalizowanych w poszczególnych województwach w 2017r.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Transport i czno . Transport lotniczy [online]. Tryb dost pu:

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Poza Mi dzynarodowym Portem Lotniczym Katowice na terenie województwa skiego
funkcjonuje 7 lotnisk lokalnych zarz dzane przez lokalne aerokluby. Lotniska te cechuje
blisko  po enia wzgl dem centrów miast, w okolicach których s  zlokalizowane. Obecnie
wi kszo  operacji lotniskowych realizowanych na tych lotniskach skupia si  w segmencie
lotów sportowych i szkoleniowych, zdecydowanie mniejsz  ilo  operacji lotniskowych
notuje si  dla lotów biznesowych oraz turystycznych.

Transport wodny ( ródl dowy)

Na terenie województwa skiego funkcjonuje obecnie tylko kilka krótkich odcinków dróg
wodnych, które s  cz ci  Odrza skiej Drogi Wodnej. Do odcinków tych zalicza si :

Kana  Gliwicki - jest to droga wodna III klasy, która umo liwia po czenie
województwa skiego z Europ  Zachodni  przez Wroc aw, Szczecin i kana y
ródl dowe Niemiec. Pocz tek drogi wodnej znajduje si  w K dzierzynie-Ko lu

(województwo opolskie) na 98,00 km rzeki Odry, natomiast koniec w basenie
portowym Portu Gliwice. Kana  zasilany jest w g ównej mierze przez rzek  K odnic
oraz zbiorniki po one w górnej jego cz ci. Obecnie kana  charakteryzuje si
wysokim stopniem zamulenia.
Rzeka Odra (km 51,2 -98,6) - fragment  rzeki zlokalizowany na terenie województwa

skiego  to  droga  wodna  klasy  1a.  Biegnie  od  Raciborza  do  portu  Ko le
w województwie opolskim.
Port Gliwice - stanowi pocz tek Odrza skiej Drogi Wodnej i Kana u Gliwickiego.
Po ony jest w okolicach stanowiska szczytowego Kana u Gliwickiego. Port
w Gliwicach charakteryzuje si  wysok  dost pno ci  komunikacyjn , gdy  w pobli u
portu przebiega autostrada A1 oraz droga DK88, a docelowo planowany jest przebieg
DT . Ponadto do portu prowadzi linia kolejowa.

Wyst puj ce warunki techniczne dróg wodnych (np. konstrukcja mostów ze zbyt niskimi
prze witami, zbyt du y stopie  zamulenia) powoduj , e ten rodzaj transportu ma
marginalne znaczenie i nie wp ywa ani pozytywnie, ani negatywnie na rozwój technologii w
zakresie produkcji i przetwarzania materia ów. Nale y jednak zaznaczy , e plany
modernizacji Odrza skiej Drogi Wodnej oraz plany budowy brakuj cego po czenia Dunaj-
Odra- aba oraz Kana u skiego mog  pozytywnie wp yn  na zwi kszenie atrakcyjno ci
tego rodzaju transportu, jak równie  mog  wp yn  na potencja  rozwojowy województwa

skiego.

Podsumowuj c przedstawione w niniejszym podrozdziale informacje dotycz ce dost pno ci
transportowej nale y stwierdzi , e województwo skie ma wysoko rozwini
infrastruktur  transportu drogowego, kolejowego i lotniczego pozwalaj  na realizacj
przewóz pasa erskich i towarowych. Charakteryzuje si  równie  du ym nat eniem ruchu na
drogach publicznych, co wymusza konieczno  zastosowania intermodalnego transportu
adunków. Obecnie najs abiej (w stopniu marginalnym) wykorzystywany jest transport

wodny ( ródl dowy), jednak e w najbli szej przysz ci planowana jest modernizacja
infrastruktury transportu wodnego, co dodatkowo pozytywnie wp ynie na ocen
dost pno ci transportowej województwa skiego. Analiz  wp ywu dost pno ci



poszczególnych rodzajów transportu na potencja  regionu w kontek cie rozwoju technologii
w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Analiza wp ywu dost pno ci poszczególnych rodzajów transportu na potencja  regionu
w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Dost pno
transportowa

dobrze rozwini ta
infrastruktura
transportowa  w zakresie
przewozów pasa erskich
i towarowych (+)
wysoki poziom rozwoju
intensywno ci przewozów
lotniczych pasa erskich
i towarowych (+)
wysoka g sto  sieci
drogowej (+)
wy sza od przeci tnej
dost pno  do transportu
kolejowego (+)
du e nat enie ruchu
drogowego (-)
ni sza od przeci tnej
dost pno  do transportu
wodnego (-)

dobrze rozwini ta
infrastruktura
transportowa  w zakresie
przewozów pasa erskich
i towarowych (+)
wysoki poziom rozwoju
intensywno ci przewozów
lotniczych pasa erskich
i towarowych (+)
wysoka g sto  sieci
drogowej (+)
wy sza od przeci tnej
dost pno  do transportu
kolejowego (+)
du e nat enie ruchu
drogowego (-)
ni sza od przeci tnej
dost pno  do transportu
wodnego (-)

dobrze rozwini ta
infrastruktura
transportowa  w zakresie
przewozów pasa erskich
i towarowych (+)
wysoki poziom rozwoju
intensywno ci
przewozów lotniczych
pasa erskich (+)
wysoka g sto  sieci
drogowej (+)
wy sza od przeci tnej
dost pno  do
transportu kolejowego
(+)
du e nat enie ruchu
drogowego (-)
ni sza od przeci tnej
dost pno  do
transportu wodnego (-)

ród o: Opracowanie w asne

Na podstawie przedstawionych informacji mo na stwierdzi , e poziom rozwoju
infrastruktury transportowej wzmacnia pozycj  województwa pod wzgl dem atrakcyjno ci
inwestycyjnej
i podnosi potencja  regionu w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji
i przetwórstwa materia ów (PPM).

1.3. Dost pno  do zasobów ludzkich

Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na potencja  regionu w kontek cie rozwoju technologii
produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM) jest dost pno  do zasobów ludzkich. W ko cu
grudnia 2017 r. ludno  województwa skiego liczy a 4 548 180 osób, co stanowi o 11,8%
ludno ci w kraju (rys. 10).



Rys. 10. Ludno  poszczególnych województw na koniec grudnia 2017r w %
ród o: Bank Danych Lokalnych. Ludno . Stan ludno ci [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl

/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Liczba  ludno ci  w  województwie  skim  w  2017  roku  by a  mniejsza  o  10  984  osób  ni
w 2016 roku. Tendencja spadu liczby ludno ci w województwie skim utrzymuje si  od
kilku lat, co obrazuje rysunek 11. Nale y jednak zaznaczy , e corocznie spadek ten jest coraz
mniejszy (w 2013 roku liczba ludno ci w porównaniu z 2012 rokiem zmniejszy a si
o 16 423 osoby, a mi dzy rokiem 2016 a 2017 – o 10 984 osoby).

Rys. 11. Ludno  województwa skiego w latach 2012-2017.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Ludno . Stan ludno ci [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl

/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/


Systematycznie obni a si  liczba mieszka ców miast, a wzrasta liczba mieszka ców wsi.
Ludno  w miastach w ko cu grudnia 2017 roku wynosi a prawie 3,5 mln osób i stanowi a
76,9% ogó u mieszka ców województwa. Liczba ludno ci na wsi zwi kszy a si  do niewiele
ponad 1,0 mln osób, co stanowi o 23,1% ogó u mieszka ców województwa. W porównaniu
z 2012 rokiem udzia  ludno ci miejskiej zmniejszy  si  o 2,34%, natomiast udzia  ludno ci
wiejskiej zwi kszy  si  o 1,57%.

Struktura ludno ci wed ug p ci od lat nie ulega wi kszym zmianom. W ogólnej liczbie
ludno ci przewa aj  kobiety i na koniec 2017 roku stanowi y 51,8% (przy 51,6% w kraju). W

odszych grupach wiekowych odnotowano przewag  m czyzn, natomiast w starszych
grupach wiekowych przewag  kobiet.

W 2017 r. „odp yw ludno ci’’, czyli wymeldowania z pobytu sta ego, przewy sza  „nap yw
ludno ci’’, czyli zameldowania na pobyt sta y. Saldo migracji wewn trznych w 2017 roku
wynosi o minus 3 260 osób, natomiast migracji zewn trznych na pobyt sta y wynios o minus
986 osób. Nale y jednak zaznaczy , e ujemne saldo migracji wewn trznej, a tak e migracji
zagranicznych zmniejsza si  od 2013 roku, co mo na uzna  za pozytywne zjawisko. Saldo
migracji wewn trznych w poszczególnych województwach w latach 2012-2017 przedstawia
rysunek 12, natomiast saldo migracji zagranicznych – rysunek 13.

Rys. 12. Saldo migracji wewn trznych w poszczególnych województwach w latach 2012-2017.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Ludno . Migracje ludno ci [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.

gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat./


Rys. 13. Saldo migracji zagranicznych w poszczególnych województwach w latach 2012-2017.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Ludno . Migracje ludno ci [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.

gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Dokonuj c analizy liczby ludno ci województwa skiego wed ug ekonomicznych grup
wieku, to wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2017 roku w wieku przedprodukcyjnym
(do 15 lat) znajdowa o si  16,9% ludno ci ska, w wieku produkcyjnym - 61,1% ludno ci,
a w wieku poprodukcyjnym 22%. Analizuj c dane z ostatnich o miu lat mo na stwierdzi , e
wyst puje tendencja spadkowa ilo ci osób w wieku przedprodukcyjnym oraz
produkcyjnym, natomiast zwi ksza si  ilo  osób w wieku poprodukcyjnym (rys. 14).

Rys. 14. Udzia  ludno ci województwa skiego wed ug ekonomicznych grup wieku w % ludno ci
ogó em w latach 2010-2017.

ród o: Bank Danych Lokalnych. Ludno . Stan ludno ci [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.
gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat./
https://bdl.stat./


Bior c pod uwag  p  osób w poszczególnych grupach ekonomicznych to na koniec
2017 roku:

w wieku przedprodukcyjnym by o 51% m czyzn i 49% kobiet,
w wieku produkcyjnym by o 53% m czyzn i 47% kobiet,
w wieku poprodukcyjnym by o 33% m czyzn i 67% kobiet.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada o a  57,1 osób w wieku nieprodukcyjnym,
tj. przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Analizuj c prognoz  ilo ci osób w poszczególnych
grupach ekonomicznych w ci gu najbli szych lat nale y stwierdzi , e z biegiem lat nast pi
mo e znacz cy spadek ilo ci osób w wieku produkcyjnym, dalszy spadek ilo ci osób w wieku
przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzro cie ilo ci osób w wieku poprodukcyjnym
zamieszkuj cych województwo skie (rys. 15).

Rys. 15. Prognoza liczby osób zamieszkuj cych województwo skie wed ug ekonomicznych grup
wieku.

ród o: Bank Danych Lokalnych. Ludno . Prognozy [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/
BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Na poziom dost pno ci do zasobów ludzkich wp ywa tak e ilo  osób bezrobotnych. Wed ug
stanu na koniec grudnia 2017 roku stopa bezrobocia w województwie skim wynosi a
5,1%. Poziom ten obni  si  jeszcze do 4,3% pod koniec 2018 roku. Rok 2018 by  zatem
pi tym rokiem, w którym wyst pi  spadek liczby bezrobotnych w województwie skim.

Bior c pod uwag  wiek osób bezrobotnych, to niemal 37,1% ogólnej liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w regionie pod koniec 2018 r. stanowili ludzie m odzi do 34 roku ycia.
Ludzie w wieku 35-44 lata stanowili prawie 25% zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast
ludzie powy ej 45 roku ycia stanowili 39% (rys. 16).

https://bdl.stat.gov.pl/


Rys. 16. Struktura bezrobotnych wed ug wieku zarejestrowanych w województwie skim na koniec
2018 r.

ród o: Bank Danych Lokalnych. Rynek pracy. Bezrobocie zarejestrowane [online]. Tryb dost pu:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

W ogólnej liczbie bezrobotnych, podobnie jak i w kraju, przewa y kobiety. Liczba kobiet
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne wynosi a 46,8 tys. osób, co stanowi o 58,4%
ogólnej liczby osób bezrobotnych. Liczba zarejestrowanych m czyzn wynosi a 33,3 tys.
osób, co stanowi o 41,6% ogólnej liczby osób bezrobotnych.

Bior c pod uwag  poziom wykszta cenia to najwy szy odsetek osób bezrobotnych na koniec
2018 roku stanowi y osoby z wykszta ceniem gimnazjanym i ni szym (27,5% ogólnej liczby
bezrobotnych), a najmniejszy osoby z wykszta ceniem rednim, ogólnokszta cym (10,0%).
Osoby z wy szym wykszta ceniem stanowi y 14,9% ilo ci osób bezrobotnych (rys. 17). Nale y
zaznaczy , e bez wzgl du na poziom wykszta cenia, w ka dej grupie ilo  bezrobotnych osób
zmala a o 11-18%.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Rys. 17. Struktura bezrobotnych wed ug poziomu wykszta cenia zarejestrowanych w województwie
skim na koniec 2018 r.

ród o: Bank Danych Lokalnych. Rynek pracy. Bezrobocie zarejestrowane [online]. Tryb dost pu:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie skim pod koniec 2018 roku by a
ni sza ni  stopa bezrobocia dla ca ego kraju. Jak pokazuj  dane zamieszczone na rysunku 18
by a ona jedn  z ni szych stóp bezrobocia w ca ym kraju.

Rys. 18. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach na koniec 2018 r.
ród o: Bank Danych Lokalnych. Rynek pracy. Bezrobocie zarejestrowane [online]. Tryb dost pu:

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Na rysunku 19 przedstawiono poziom stopy bezrobocia dla poszczególnych powiatów
i podregionów w województwie skim.

Rys. 19. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie skim wed ug podregionów i powiatów.
2018 r.

ród o: GUS, 2018c.

Dla podsumowania informacji przedstawione w niniejszym podrozdziale nale y stwierdzi , e
województwo skie pod wzgl dem liczby zamieszkuj cych je osób plasuje si  na drugim
miejscu w Polsce. Nale y jednak zaznaczy , e liczba mieszka ców od kilku lat corocznie
maleje, a tak e zmniejsza si  liczba mieszka ców w wieku przedprodukcyjnym i
produkcyjnym, co jest niekorzystn  tendencj  w kontek cie rozwoju technologii w obszarze
produkcji
i przetwarzania materia ów (PPM). Ponadto stopa bezrobocia rejestrowanego
w województwie skim pod koniec 2018 roku by  ni sza ni  stopa bezrobocia dla ca ego
kraju, co z punktu widzenia podmiotów poszukuj cych pracowników na rynku nie jest dobr
informacj , gdy  mo e to powodowa  wy sze koszty zatrudnienia nowych pracowników, dla
których warunkiem zmiany miejsca pracy mog  by  korzystniejsze warunki wynagrodzenia.
W tabeli 6 przedstawiono analiz  wp ywu dost pno ci do zasobów ludzkich na potencja
regionu skiego w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa
materia ów (PPM).



Tabela 6. Analiza wp ywu dost pno ci do zasobów ludzkich na potencja  regionu w kontek cie
rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Zasoby
ludzkie

du a liczba ludno ci
zamieszkuj cych
województwo skie (+)
zmniejszaj ce si
corocznie ujemne saldo
migracji (+)
coroczny spadek liczby
mieszka ców (-)
zmniejszaj ca si  liczba
osób w wieku
przedprodukcyjnym
i produkcyjnym (-)
ujemne saldo migracji
wewn trznych i
zagranicznych (-)
prognoza spadku liczby
osób w wieku
produkcyjnym o ponad
35% do 2050 r. (-)
jedna z ni szych stóp
bezrobocia w kraju (-)
zmniejszaj ca si  ilo
zarejestrowanych
bezrobotnych (-)

du a liczba ludno ci
zamieszkuj cych
województwo skie (+)
zmniejszaj ce si  corocznie
ujemne saldo migracji (+)
coroczny spadek liczby
mieszka ców (-)
zmniejszaj ca si  liczba osób
w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym (-)
ujemne saldo migracji
wewn trznych i
zagranicznych (-)
prognoza spadku liczby osób
w wieku produkcyjnym o
ponad 35% do 2050 r. (-)
jedna z ni szych stóp
bezrobocia w kraju (-)
zmniejszaj ca si  ilo
zarejestrowanych
bezrobotnych (-)

du a liczba ludno ci
zamieszkuj cych
województwo skie (+)
zmniejszaj ce si
corocznie ujemne saldo
migracji (+)
coroczny spadek liczby
mieszka ców (-)
zmniejszaj ca si  liczba
osób w wieku
przedprodukcyjnym
i produkcyjnym (-)
ujemne saldo migracji
wewn trznych i
zagranicznych (-)
prognoza spadku liczby
osób w wieku
produkcyjnym o ponad
35% do 2050 r. (-)
jedna z ni szych stóp
bezrobocia w kraju (-)
zmniejszaj ca si  ilo
zarejestrowanych
bezrobotnych (-)

ród o: Opracowanie w asne

1.4. Aktywno  zawodowa ludno ci

Aktywno  zawodowa ludno ci to kolejny z czynników wp ywaj cych na atrakcyjno
inwestycyjn  danego regionu oraz potencja  regionu w kontek cie rozwoju technologii. Pod
poj ciem aktywno ci zawodowej rozumie si  ilo  osób pracuj cych zawodowo oraz ilo
zarejestrowanych bezrobotnych. Dane przedstawiaj ce aktywno  zawodow  ludno ci
w wieku powy ej 15 lat w województwie skim w latach 2015-2017 przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Aktywno  zawodowa ludno ci w wieku powy ej 15 lat w województwie skim w latach
2015-2017

2015 2016 2017
Aktywni zawodowo [w tys.] 1 858 1991 1949

Pracuj cy 1 745 1893 1880
Bezrobotni 113 97 68

Bierni zawodowo [w tys.] 1 594 1707 1721
Wska nik aktywno ci zawodowej [w %] 53,8 53,8 53,1
Wsk nik zatrudnienia [w %] 50,6 51,2 51,2
ród o: GUS (2018c)



Jak wynika z przedstawionych danych, liczba osób aktywnych zawodowo w 2017 roku
zmniejszy a si  o 42 tys. osób, na co wp yw mia  wzrost liczby osób biernych zawodowo
(z 1 707 tys. osób w 2016 roku do 1 721 tys. osób w roku 2017 r.), spadek liczby osób
aktywnych zawodowo i spadek liczby bezrobotnych. Wspó czynnik aktywno ci zawodowej
w 2017 roku wyniós  53,4% (60,7% w przypadku m czyzn oraz 46,7% w przypadku kobiet),
co uplasowa o województwo skie na ostatnim miejscu w ród wszystkich województw.
Wska nik zatrudnienia równie  by  do  niski. W 2017 roku wyniós  on 51,2% i osi gn
tak  sam  warto  jak w 2016 roku. Struktura pracuj cych wed ug wieku zosta a
przedstawiona na rysunku 20.

Rys. 20. Struktura aktywnych zawodowo - pracuj cych wed ug wieku w województwie skim
w 2017 r.

ród o: GUS, 2018c.

Do grupy osób aktywnych zawodowo zalicza si  bezrobotnych, czyli osoby w wieku 15-74
lata, które spe ni y jednocze nie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie by y osobami
pracuj cymi, w ci gu 4 tygodni aktywnie poszukiwa y pracy oraz by y gotowe podj  prac
w ci gu dwóch tygodni nast puj cych po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zaliczono
tak e osoby,  które znalaz y prac  i  oczekiwa y na jej  rozpocz cie w okresie 3 miesi cy oraz
by y gotowe t  prac  podj . Liczba bezrobotnych w IV kwartale 2017 roku liczy a 68 000
osób
i by a ni sza o 29,9% w  porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Stopa bezrobocia

ród osób aktywnych zawodowo w 2017 roku wynosi a 3,5%.

Podsumowuj c informacje przedstawiono powy ej nale y stwierdzi , e w 2017 roku
nieznacznie spad a liczba osób aktywnych zawodowo (o 2,1%). Wspó czynnik aktywno ci
zawodowej w 2017 roku by  najni szym w kraju. Tak niski wska nik aktywno ci zawodowej
wynika z ci gle obecnego modelu rodziny górniczej, w której ona nie pracuje zawodowo.
Wska nik zatrudnienia w 2017 roku równie  by  stosunkowo niski, na co wp yw mo e mie
ci gle jeszcze obowi zuj cy na sku model rodziny, gdzie m -górnik jest jedyn  osob
pracuj  w rodzinie. W tabeli 8 dokonano analizy wp ywu aktywno ci zawodowej osób
zamieszkuj cych województwo skie potencja  regionu w kontek cie rozwoju technologii
w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM).



Tabela 8. Analiza wp ywu aktywno ci zawodowej na potencja  regionu w kontek cie rozwoju
technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Aktywno
zawodowa

niewielki spadek ilo ci
osób aktywnych
zawodowo w 2017 r. (+/-)
obserwowany od 2015 r.
wzrost liczby osób
biernych zawodowo (-)
niski poziom wska nika
aktywno ci zawodowej, co
mo e oznacza  nieefek-
tywne wykorzystanie
zasobów pracy (-)
niski poziom wska nika
zatrudnienia (-)

niewielki spadek ilo ci
osób aktywnych
zawodowo w 2017 r. (+/-)
obserwowany od 2015 r.
wzrost liczby osób
biernych zawodowo (-)
niski poziom wska nika
aktywno ci zawodowej, co
mo e oznacza  nieefek-
tywne wykorzystanie
zasobów pracy (-)
niski poziom wska nika
zatrudnienia (-)

niewielki spadek ilo ci
osób aktywnych
zawodowo w 2017 r. (+/-)
obserwowany od 2015 r.
wzrost liczby osób
biernych zawodowo (-)
niski poziom wska nika
aktywno ci zawodowej, co
mo e oznacza  nieefek-
tywne wykorzystanie
zasobów pracy (-)
niski poziom wska nika
zatrudnienia (-)

ród o: Opracowanie w asne

1.5. Poziom wynagrodze

Poziom wynagrodzenia to kolejny wa ny czynnik decyduj cy o atrakcyjno ci inwestycyjnej
oraz potencjale rozwojowym danego regionu. Analizuj c dane dotycz ce warto ci
przeci tnego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw zajmuj cych si
przetwórstwem przemys owym (sekcja C) na terenie województwa skiego nale y
stwierdzi , e w porównaniu z rokiem 2016 jego warto  wzros a o 7,1% i wynios a
4 346,92 z . Warto  ta by a zatem wy sza o ponad 5,8% od redniego krajowego
wynagrodzenia brutto w tym sektorze. Dane dotycz ce poziomu przeci tnego
wynagrodzenia brutto w sekcji C w Polsce i w województwie skim przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto w sektorze przetwórstwa przemys owego
(sekcja C) [w z ]

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Polska 3 244,05 3 386,73 3 536,36 3 669,29 3 827,87 4 107,96
Województwo skie 3 477,07 3 620,51 3 767,78 3 924,71 4 057,64 4 346,92

ród o: Bank Danych Lokalnych. Wynagrodzenia i wiadczenia spo eczne. Wynagrodzenia [online].
Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Porównuj c wysoko  przeci tnego wynagrodzenia w województwie skim do wysoko ci
wynagrodze  w innych województwach mo na stwierdzi , e wy sze rednie wynagrodzenie
w 2017 roku wyst powa o jednie w województwie mazowieckim (wynagrodzenie by o tutaj
wy sze o 6,35%) oraz w województwie dolno skim (wynagrodzenie by o tutaj wy sze
o 2,28%).  Porównanie przedstawia rysunek 21.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Rys. 21. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto w sektorze przetwórstwa przemys owego
(sekcja C) w poszczególnych województwach w 2018 r [w z ]

ród o: Bank Danych Lokalnych. Wynagrodzenia i wiadczenia spo eczne. Wynagrodzenia [online].
Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Bior c pod uwag  poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto w sektorze produkcji
i przetwórstwa materia ów (PPM) mo na stwierdzi , e przeci tne wynagrodzenie w tym
sektorze poza produkcj  wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dzia  C22) jest wy sze ni
przeci tne wynagrodzenie w ca ym sektorze przetwórstwa przemys owego (sekcji C).
Najwy sze przeci tne wynagrodzenie w 2017 roku wyst powa o w przypadku produkcji
metali (dzia  C23) i by o ono wy sze o prawie 25% w stosunku do przeci tnego
wynagrodzenia brutto w sektorze przetwórstwa przemys owego (sekcja C). Szczegó owe
dane w tym zakresie prezentuje tabela 10.

Tabela 10. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto w sektorze produkcji i przetwarzania
materia ów (PPM) w województwie skim [w z ]

2010 2015 2016 2017
Przetwórstwo przemys owe (sekcja C) 3 240,24 3 924,71 4 057,64 4 346,92
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (C22) 2 949,29 3 615,43 3 754,37 4 258,18
Produkcja wyrobów z pozosta ych mineralnych
surowców niemetalicznych (C23) 3 625,04 4 626,27 4 903,05 5 268,55

Produkcja metali (C24) 3 978,57 4 946,15 5 166,88 5 416,63
Produkcja wyrobów z metali (C25) 3 129,90 4 040,54 4 164,69 4 403,86
ród o: GUS, 2018d

Podsumowuj c dane przedstawione powy ej nale y stwierdzi , e wysoko  przeci tnego
wynagrodzenia mo e mie  ujemny wp yw na potencja  regionu skiego w kontek cie
rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM). Wy sze koszty
pracy  mog  z  jednej  strony  powodowa ,  e  inwestorzy  nie  b  chcieli  lokowa  swoich
fabryk na terenie województwa skiego ze wzgl du na zbyt wysokie koszty pracy, a z

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


drugiej strony mo e to zwi kszy  liczb  osób ch tnych podj  prac  na terenie województwa
skiego ze wzgl du na lepsze warunki p acowe. Analiz  w tym zakresie przedstawia tabela

11.

Tabela 11. Analiza wp ywu wysoko ci wynagrodzenia na potencja  regionu w kontek cie rozwoju
technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Poziom
wynagrodzenia

wysoki poziom
wynagrodzenia w
porównaniu z innymi
bran ami, co mo e
przyci ga  osoby
szukaj ce pracy (+)
wysoki poziom
wynagrodzenia w bran y
porównaniu z innymi
województwami, co
mo e przyci gn  osoby
szukaj ce pracy w tej
bran y (+)
wy sze koszty pracy
w porównaniu z innymi
województwami (-)

wy sze koszty pracy
w porównaniu z innymi
województwami (-)
ni szy poziom
wynagrodze  w
porównaniu z
wynagrodzeniami z
innych bran  sektora
przetwórstwa
przemys owego, co mo e
wp ywa  na zmniejszon
liczb  ch tnych osób do
pracy (-)

wysoki poziom
wynagrodzenia w
porównaniu z innymi
bran ami, co mo e
przyci ga  osoby
szukaj ce pracy (+)
wysoki poziom
wynagrodzenia w bran y
porównaniu z innymi
województwami, co
mo e przyci gn  osoby
szukaj ce pracy w tej
bran y (+)
wy sze koszty pracy
w porównaniu z innymi
województwami (-)

ród o: Opracowanie w asne

1.6. Ch onno  rynku lokalnego

Kolejnym czynnikiem wskazuj cym na atrakcyjno  inwestycyjn  danego regionu i mo liwo
jego rozwoju jest ch onno  rynku lokalnego. W porównaniu z innymi województwami sk
zajmuje niewielk  powierzchni  terenu wynosz  12 333 km2,tj. 3,9% powierzchni Polski,
co daje 14 miejsce w kraju. Pomimo tego województwo skie jest miejscem ycia a  11,8%
ogólnej liczby ludno ci w kraju, co plasuje województwo skie na drugim miejscu w kraju
pod wzgl dem liczby ludno ci. Niewielka zajmowana powierzchnia przy znacznej ilo ci
mieszka ców powoduje, e sk ma najwy szy w kraju wska nik g sto ci zaludnienia -
369 osób/km2 wobec 123 osób/km2 w Polsce. Niew tpliwie tak du a g sto  zaludnienia
skutkuje du ym rynkiem zbytu artyku ów konsumpcyjnych.

O ch onno ci rynku decydowa  b dzie te  zamo no  gospodarstw domowych. Z analizy
danych statystycznych wynika, e przeci tny miesi czny dochód rozporz dzalny na 1 osob
w województwie skim w 2017 roku wynosi  1 645,76 z , co plasowa o region na 4
miejscu w kraju za województwem mazowieckim, województwem zachodniopomorskim i
pomorskim. Jednocze nie nale y zaznaczy , e przeci tne miesi czne wydatki gospodarstw
domowych
w województwie skim ponoszone na zakup towarów i us ug konsumpcyjnych
w  przeliczeniu  na  1  osob  by y  jednymi  z  najwy szych  w  kraju (za województwem



mazowieckim) i by y o 9,5% wy sze od przeci tnych miesi cznych wydatków gospodarstw
domowych w kraju.

Analizuj c wp yw ch onno ci rynku na potencja  województwa skiego w kontek cie
rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) nale y
stwierdzi , e produkty wytwarzane przez analizowane bran e b  w znacznej cz ci
stosowane
w przemy le (np. blachy stalowe b  wykorzystywane przy budowie statków, betony
ogniotrwa e  -  w  stalowniach  itd.),  a  zatem  ich  nabywcami  b  podmioty  gospodarcze.  Z
tego wzgl du dla poznania roli ch onno ci rynku w kontek cie rozwoju analizowanych
technologii konieczne by oby przeprowadzenie dodatkowych bardziej szczegó owych analiz
w zakresie ch onno ci rynku na wyroby gotowe wytwarzane przy u yciu produktów
wytwarzanych przez analizowane bran e, co wykracza poza zakres tego opracowania.

2. Analiza czynników wp ywaj cych na rozwój potencja u technologicznego
regionu skiego

2.1. Zasoby wiedzy

Wiedza stanowi podstawowy zasób ka dej organizacji i kluczowe ród o warto ci dodanej.
Jest równie  wa nym czynnikiem kszta tuj cym potencja  regionów w zakresie rozwoju
technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM). Zasoby wiedzy wyst puj ce na
obszarze województwa skiego b  wyznaczane poprzez:

• liczb  szkó  wy szych dzia aj cych na terenie regionu,
• liczb  studentów ucz cych si  na terenie regionu,
• liczb  absolwentów opuszczaj cych szko y wy sze funkcjonuj ce w regionie,
• liczb  osób aktywnych zawodowo posiadaj cych wy sze wykszta cenie

i zamieszkuj cych region.

W 2017 roku w województwie skim dzia o 35 szkó  wy szych, w których kszta ci o si
cznie ponad 118 tys. studentów. Liczba ta stanowi 9,1% liczby wszystkich studentów

w kraju. Funkcjonuj ce szko y wy sze to zarówno placówki pa stwowe, jak i prywatne, w
tym:

1 uniwersytet,
4 wy sze szko y techniczne,
9 wy szych szkó  ekonomicznych,
1 wy sza szko a pedagogiczna,
1 uniwersytet medyczny,
1 akademia wychowania fizycznego,
2 wy sze szko y artystyczne,
2 wy sze szko y teologiczne,
14 pozosta ych rodzajów szkó , w tym pa stwowe wy sze szko y zawodowe.



W liczbie uczelni funkcjonuj cych na terenie województwa skiego wyró ni  mo na
4 uczelnie zwi zane z rozwojem technologii produkcji i przetwarzania materia ów

(PPM). To kluczowe jednostki prowadz ce badania, które posiadaj  szerokie uznanie nie
tylko
w Polsce. W ród uczelni wyró ni  nale y Politechnik sk  (w tym w szczególno ci: Wydzia
In ynierii Materia owej i Metalurgii), Politechnik  Cz stochowsk  (w tym w szczególno ci:
Wydzia  In ynierii Produkcji i Technologii Materia ów), ATH w Bielsku-Bia ej (w tym
w szczególno ci: Wydzia  Nauk o Materia ach i rodowisku) oraz Uniwersytet ski (w tym
w szczególno ci: Wydzia  Informatyki i Nauki o Materia ach).

Liczba absolwentów, którzy w 2017 roku uko czyli szko y wy sze zlokalizowane na terenie
województwa skiego wynosi a ponad 38 tys. osób. Stanowi o to 9,8% wszystkich
absolwentów szkó  wy szych w kraju. Rozk ad procentowy liczby absolwentów, którzy
w 2017 roku uko czyli studia wy sze w województwie skim wed ug ró nych rodzajów
studiów przedstawia rys. 22.

Rys. 22. Rozk ad procentowy liczby absolwentów w 2017 roku wed ug rodzajów szkó  wy szych
funkcjonuj cych na terenie województwa skiego

ród o: Bank Danych Lokalnych. Szkolnictwo wy sze. Szko y wy sze [online]. Tryb dost pu:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Z przedstawionych danych wynika, e w województwie skim w ród absolwentów szkó
wy szych najwi ksza liczba osób (prawie 12,5 tys. osób) uko czy a w 2017 roku studia
wy sze techniczne. Liczba ta stanowi a 9,8% liczby absolwentów uczelni technicznych w
ca ym kraju, co da o województwu skiemu drugie miejsce w kraju (za województwem
ma opolskim).

Na potencja  województwa w zakresie rozwoju technologii w zakresie produkcji
i przetwarzania produkcji (PPM) wp yw b dzie mia a równie  ilo  szkó  bran owych I stopnia
kszta cych pracowników potrzebnych w bran y produkcyjnej. W 2017 roku na terenie

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


województwa skiego funkcjonowa o 121 szkó  bran owych I stopnia, co stanowi o 10,4%
wszystkich szkó  tego typu w kraju. Liczba uczniów ucz szczaj cych do tego rodzaju szkó
w województwie skim wynios a 5,4 tys. osób, w tym 67% stanowili m czy ni. Bior c pod
uwag  liczb  uczniów opuszczaj cych szko y gimnazjalne nale y stwierdzi , e w 2017 roku
prawie 14,5% absolwentów szkó  gimnazjalnych kontynuowa o nauk  w szko ach
bran owych I stopnia.

Kolejnym czynnikiem okre laj cym zasoby wiedzy jest liczba osób w wieku produkcyjnym
(mi dzy 15 a 64 rokiem ycia), które posiadaj  wy sze wykszta ceniem. W 2017 roku na
terenie województwa skiego 25% osób w wieku produkcyjnym, czyli ok. 810 tys. osób,
posiada o wy sze wykszta cenie. Analizuj c dane historyczne nale y zauwa , e liczba ta
corocznie wzrasta - w 2017 roku by a wy sza od warto ci z 2016 roku o 3,7%.

Dla podsumowania informacji dotycz cych zasobów wiedzy, w tabeli 12 dokonano analizy
wp ywu zasobów wiedzy na potencja  województwa skiego w kontek cie rozwoju
technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów.

Tabela 12. Analiza wp ywu zasobów wiedzy na potencja  województwa skiego w kontek cie
rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Zasoby
wiedzy

du a liczba wy szych szkó
technicznych (+)
du a liczba absolwentów
szkó  wy szych
technicznych na terenie
województwa skiego,
jak i województw

ciennych (+)
szko y bran owe I stopnia
kszta ce pracowników
potrzebnych w bran y
produkcyjnej (+)
pi te miejsce w ród
województw pod
wzgl dem liczby
studentów (-/+)

du a liczba wy szych szkó
technicznych (+)
du a liczba absolwentów
szkó  wy szych
technicznych na terenie
województwa skiego, jak
i województw o ciennych
(+)
szko y bran owe I stopnia
kszta ce pracowników
potrzebnych w bran y
produkcyjnej (+)
pi te miejsce w ród
województw pod wzgl dem
liczby studentów (-/+)

du a liczba wy szych szkó
technicznych (+)
du a liczba absolwentów
szkó  wy szych
technicznych na terenie
województwa skiego, jak
i województw o ciennych
(+)
szko y bran owe I stopnia
kszta ce pracowników
potrzebnych w bran y
produkcyjnej (+)
pi te miejsce w ród
województw pod wzgl dem
liczby studentów (-/+)

ród o: Opracowanie w asne

2.2. Zasoby naukowo-badawcze

Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na potencja  województwa w zakresie rozwoju
technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) s  wyst puj ce w regionie zasoby
naukowo-badawcze. Ich poziom mo na okre li  poprzez:

liczb  podmiotów funkcjonuj cych w regionie i prowadz cych dzia alno  B+R,
liczb  osób pracuj cych w dzia ach B+R,



rodki badawczo-rozwojowe funkcjonuj ce w regionie,
poziom nak adów wewn trznych ponoszonych na dzia alno  B+R przez podmioty
funkcjonuj ce w regionie,
poziom nak adów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsi biorstwa funkcjonuj ce
w regionie,
poziom nak adów ponoszonych przez przedsi biorstwa funkcjonuj ce w regionie na
dzia alno  innowacyjn .

Liczba podmiotów funkcjonuj cych na terenie województwa skiego, w których w 2017
roku prowadzona by a dzia alno  badawczo-rozwojowa wynosi a 568 podmiotów, z czego
513 stanowi y podmioty z sektora przedsi biorstw.  Da o  to  drugie  miejsce  w  kraju  pod
wzgl dem liczby podmiotów prowadz cych dzia alno  B+R, ale dopiero pi te miejsce w
kraju przy przeliczeniu liczby podmiotów prowadz cych dzia alno  B+R na 100 tys.
mieszka ców (w województwie mazowieckim wska nik ten by  prawie dwukrotnie wy szy).
Bior c pod uwag  liczb  osób pracuj cych w dzia ach B+R to w 2017 roku w województwie

skim:

w sektorze przedsi biorstw pracowa y 7 262 osoby (czyli 46,2% wszystkich osób
pracuj cych w dzia ach B+R w regionie),
w sektorze rz dowym i sektorze prywatnych instytucji niekomercyjnych pracowa y
593 osoby (czyli 3,8% wszystkich osób pracuj cych w dzia ach B+R w regionie),
w sektorze szkolnictwa wy szego pracowa o 7 869 osób (czyli 50% wszystkich osób
pracuj cych w dzia ach B+R w regionie).

Du  liczb  osób tworz cych zasoby B+R stanowi  osoby pracuj ce w sektorze szkolnictwa
wy szego oraz w sektorze rz dowych i prywatnych instytucji niekomercyjnych. S  to osoby
zatrudnione w o rodkach badawczo-rozwojowych, na które sk adaj  si  jednostki i instytuty
naukowe, badawcze oraz szko y wy sze prowadz ce samodzieln  dzia alno  naukowo-
badawcz  lub we wspó pracy z biznesem. O rodki te s  kluczowymi jednostkami
prowadz cymi badania, co pozwala tworzy  w asne rozwi zania i zmienia  technologie. Jak
ju  wcze niej wspomniano, w ród uczelni wy szych funkcjonuj cych na terenie
województwa skiego istotne znaczenie w zakresie rozwoju technologii produkcji i
przetwarzania materia ów maj : Politechnik sk  (Wydzia  In ynierii Materia owej i
Metalurgii), Politechnik  Cz stochowsk  (Wydzia  In ynierii Produkcji i Technologii
Materia ów),
ATH w Bielsku-Bia ej (Wydzia  Nauk o Materia ach i rodowisku) oraz Uniwersytet ski
(Wydzia  Informatyki i Nauki o Materia ach). Je li chodzi natomiast o instytuty badawcze, to

ród nich wyró ni  nale y: Instytut Metalurgii elaza im. Stanis awa Staszica, Instytut
Metali Nie elaznych, Instytut Spawalnictwa, Instytut Ceramiki i Materia ów Budowlanych
Oddzia  Materia ów Ogniotrwa ych w Gliwicach oraz Instytut In ynierii Materia ów
Polimerowych
i Barwników. Oddzia  Farb i Tworzyw w Gliwicach.

Kolejnym czynnikiem okre laj cym poziom zasobów naukowo-badawcze jest poziom
nak adów wewn trznych ponoszonych przez podmioty na prace badawczo-rozwojowe.
Obejmuj  one zarówno nak ady bie ce, jak i nak ady inwestycyjne na rodki trwa e



zwi zane z dzia alno ci  badawczo-rozwojow . Bior c pod uwag  warto  nak adów
wewn trznych ponoszonych na dzia alno  B+R, to w 2017 roku na dzia alno  B+R w
województwie skim poniesionych zosta o 1,53 mld z .  Warto  ta by a o 27% wy sza ni
w 2016 roku. Wi kszo rodków w dzia ach B+R (82%) zosta a wydatkowana na dzia alno
bie , wydatki inwestycyjne na rodki trwa e stanowi y prawie 18%. W porównaniu z
innymi województwami, warto  nak adów wewn trznych ogó em ponoszonych na
dzia alno  B+R w województwie skim w 2017 roku by a wysoka i  pozwoli a  na
uplasowanie województwa skiego na trzecim miejscu w kraju (za województwem
mazowieckim i województwem ma opolskim). Jednak e nale y zaznaczy , e poziom
nak adów na dzia alno  B+R poniesionych w 2017 roku przez pomioty zlokalizowane na
terenie województwa skiego by  5-cio krotnie ni szy ni  w województwie mazowieckim.

Patrz c na poziom nak adów wewn trznych na dzia ania badawczo-rozwojowe wed ug
sektorów, w których te nak ady by y poniesione, to w 2017 roku 66% nak adów zosta o
poniesionych w sektorze przedsi biorstw (prawie 1,01 mln z ), 31% w sektorze szkolnictwa
wy szego (prawie 479 mln z ), a 3% w sektorze rz dowych i prywatnych instytucji
niekomercyjnych  (prawie 43 mln z ). Najwi kszy procent tych nak adów zosta  przeznaczony
na badania w zakresie nauk in ynieryjnych i technicznych (74% wszystkich nak adów na B+R
w województwie skim).

Z punktu widzenia potencja u regionu w zakresie rozwoju technologii w obszarze produkcji
i przetwarzania materia ów (PPM) istotne jest okre lenie poziomu nak adów wewn trznych
wydatkowanych przez przedsi biorstwa funkcjonuje w tym obszarze. Ich wykaz wraz
z okre leniem udzia u procentowego nak adów poniesionych na dzia alno  B+R w danej
bran y w województwie skim do warto ci nak adów poniesionych na dzia alno  B+R w tej
bran y w ca ym kraju dla lat 2016 i 2017 przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Nak ady wewn trzne na dzia alno  B+R w sektorze przedsi biorstw funkcjonuj cych
w województwie skim w dzia ach PKD odpowiadaj cych produkcji i przetwarzaniu
materia ów

Dzia  PKD

Nak ady wewn trzne na dzia alno  B+R
2016 2017

sk
[tys. z ]

Polska
[tys. z ]

Udzia
w kraju

[%]

sk
[tys. z ]

Polska
[tys. z ]

Udzia
w kraju

[%]

Tworzywa
polimerowe

Produkcja wyrobów
z gumy i tworzyw
sztucznych (C22)

48 604,4 199 337,9 24,38 b.d. 302 647,8 b.d.

Tworzywa
ceramiczne

Produkcja wyrobów
z pozosta ych mineral-
nych surowców
niemetalicznych (C23)

11 102,3 50 977,4 21,78 b.d. 100 581,2 b.d.

Tworzywa
metaliczne

Produkcja metali C24) 4 588,8 64 055,6 7,16 38 936,7 117 519,3 33,13
Produkcja metalowych
wyrobów gotowych,
z wy czeniem maszyn
i urz dze  (C25)

27 668,2 347 771,2 7,96 29 852,2 448 935,5 6,65



ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno  badawcza i rozwojowa [online]. Tryb
dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Z informacji przedstawionych powy ej wynika, e zarówno w przypadku produkcji tworzyw
polimerowych (dzia  C22), jak i produkcji tworzyw ceramicznych (dzia  C23) w 2016 roku
poziom nak adów na dzia alno  B+R w województwie skim by  bardzo wysoki i stanowi
odpowiednio prawie 1/4 i ponad 1/5 nak adów ponoszonych w ca ym kraju. W obu
przypadkach województwo skie zajmowa o pierwsze miejsce na tle innych województw,
co prezentuj  rysunki 23 i 24. W przypadku produkcji tworzyw metalicznych istotny wzrost
nak adów na B+R nast pi w obszarze produkcji metali (dzia  24), gdzie znacz co wzros a
warto  nak adów na dzia ania B+R w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 (rys. 25).
W przypadku produkcji metalowych wyrobów gotowych (dzia  C25) poziom nak adów na
dzia alno  B+R w 2017 roku w województwie skim wzrós  nieznacznie w porównaniu
z 2016 rokiem (rys. 26), jednak e udzia  w wydatkach ponoszonych w ca ym kraju zmniejszy
si . Niestety brak pe nych danych statystycznych uniemo liwia dalsz  analiz  i wyci gni cie

ciwych wniosków.

Rys. 23. Nak ady wewn trzne w sektorze przedsi biorstw w województwie skim na dzia alno
B+R w dziale C22 - Produkcja  wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych [tys. z ]

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno  badawcza i rozwojowa [online]. Tryb
dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Rys. 24. Nak ady wewn trzne w sektorze przedsi biorstw w województwie skim na dzia alno
B+R w dziale C23 - Produkcja  wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców
niemetalicznych [tys. z ]

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno  badawcza i rozwojowa [online]. Tryb
dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Rys. 25. Nak ady wewn trzne w sektorze przedsi biorstw w województwie skim na dzia alno
B+R w dziale C24 - Produkcja  metali [tys. z ]

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno  badawcza i rozwojowa [online]. Tryb
dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Rys. 26. Nak ady wewn trzne w sektorze przedsi biorstw w województwie skim na dzia alno
B+R  w  dziale  C25  -  Produkcja   metalowych  wyrobów  gotowych,  z  wy czeniem  maszyn
i urz dze  [tys. z ]

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno  badawcza i rozwojowa [online]. Tryb
dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Kolejnym czynnikiem istotnym z punktu widzenia potencja u regionu w zakresie rozwoju
technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) jest poziom nak adów
inwestycyjnych ponoszonych przez przedsi biorstwa funkcjonuj ce w regionie. Ich czna
warto  w województwie skim w 2017 roku wynosi a prawie 14,2 mld z .  Kwota ta by a
o  prawie  3,5%  ni sza  ni  w  roku  2016  pomimo,  e  w  skali  kraju  nak ady  inwestycyjne
w przedsi biorstwach w 2017 roku wzros y o prawie 4,5% w porównaniu z 2016 rokiem.
Poziom nak adów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszka ca województwo skie
wynosi  w 2017 roku 4 474 z  i by  wy szy o 8% od redniej krajowej wynosz cej 4 141 z  na
mieszka ca.

Bior c pod uwag  jedynie nak ady inwestycyjne ponoszone przez przedsi biorstwa zaliczane
do sektora przetwórstwa przemys owego (sekcja C) to w 2017 roku poziom nak adów
inwestycyjnych w tym sektorze stanowi  prawie 54% nak adów inwestycyjnych poniesionych
we wszystkich przedsi biorstwach funkcjonuj cych w województwie skim. Poziom ten by
wy szy od poziomu nak adów w 2016 roku o 6%. Szczegó owe dane w tym zakresie
prezentuje tabela 14.

Tabela 14. Nak ady inwestycyjne w przedsi biorstwach z sektora przemys u zajmuj cych si
przetwórstwem przemys owym

Poziom nak adów inwestycyjnych -
przedsi biorstwa ogó em [tys. z ]

Poziom nak adów inwestycyjnych –
przedsi biorstwa z sektora przemys u -

przetwórstwo przemys owe [tys. z ]
2016 2017 2016 2017

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Polska 120 825,1 126 186,5 47 402,3 49 853,6
sk 14 660,2 14 160,6 7 166,5 7 597,5

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Inwestycje i rodki trwa e.
Nak ady inwestycyjne [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data
wej cia: 03.2019

Porównuj c poziom nak adów inwestycyjnych w przedsi biorstwach z sektora przetwórstwa
przemys owego poniesionych w latach 2016 i 2017 w województwie skim z poziomem
nak adów poniesionych w ca ym kraju mo na stwierdzi , e w województwie skim poziom
tych nak adów by  wysoki i osi gn  15,12% w 2016 roku oraz 15,24% w 2017 roku. Da o to
drugie miejsce w kraju pod wzgl dem wysoko ci poniesionych nak adów inwestycyjnych
(rys. 27).

Rys. 27. Nak ady inwestycyjne w przedsi biorstwach z sektora przetwórstwa przemys owego (sekcja
C) w poszczególnych województwach w latach 2016-2017 r. [mln. z ]

ród o: Bank Danych Lokalnych. Inwestycje i rodki trwa e. Nak ady inwestycyjne [online]. Tryb
dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Z punktu widzenia oceny zasobów naukowo-badawczych pod k tem ich wp ywu na potencja
rozwojowy województwa w zakresie technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM)
istotne znaczenie ma tak e poziom nak adów ponoszonych przez przedsi biorstwa na
dzia alno  innowacyjn . Zgodnie z nomenklatur  GUS przedsi biorstwa, które w danym
roku wprowadzi y przynajmniej jedn  innowacj  produktow  (nowy lub istotnie ulepszony
produkt) lub procesow  (nowy lub istotnie ulepszony proces) zaliczane s  do przedsi biorstw
innowacyjnych. W grupie tej wyodr bnia si  przedsi biorstwa przemys owe
i przedsi biorstwa us ugowe. Przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane na terenie
województwa skiego w 2017 roku ponios y na dzia alno  innowacyjn  nak ady
inwestycyjnych rz du 3,17 mld z . Warto  ta stanowi a 11,32% nak adów inwestycyjnych
poniesionych w 2017 roku przez przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane na terenie

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


ca ego kraju, co da o regionowi skiemu trzecie miejsce w kraju (za województwem
mazowieckim i ódzkim). Nale y jednak zaznaczy , e w 2017 roku warto  nak adów
inwestycyjnych ponoszonych przez przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane na terenie
województwa skiego na dzia alno  innowacyjn  by a ni sza o 3,4% w porównaniu
z  2016  rokiem  i  a  o  10,4%  ni sza  w  porównaniu  z  rokiem  2015.  Spadki  takie  nie  by y
zauwa alne w innych województwach (dla przyk adu w województwie mazowieckim nak ady
na dzia alno  innowacyjn  w 2017 roku wzros y prawie o 30% w porównaniu z 2016
rokiem). Zestawienie wybranych danych dotycz cych dzia alno ci innowacyjnej
przedsi biorstw
z obszaru województwa skiego przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Zestawienie wybranych danych dotycz cych dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw
funkcjonuj cych na terenie województwa skiego

redni udzia  przedsi biorstw
innowacyjnych w ogólnej

liczbie przedsi biorstw
przemys owych

Nak ady na dzia alno
innowacyjn

w przedsi biorstwach
przemys owych ogó em

Nak ady na dzia alno
innowacyjn

w przedsi biorstwach na
1 osob  aktywn  zawodowo

2016 2017 2016 2017 2016 2017
[%] [%] [tys. z ] [tys. z ] [z ] [z ]

Polska 18,68 18,51 28 304 719 28 023 497 2 260 2 384
sk 20,73 19,34 3 281 733 3 170 923 1 956 1 912

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno
innowacyjna [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Najwi ksza pula nak adów ponoszonych przez przedsi biorstwa przemys owe na dzia alno
innowacyjn  w 2017 roku zosta a przeznaczona na zakup rodków trwa ych takich, jak
maszyny i urz dzenia techniczne (prawie 55%). Na dzia alno  badawczo-rozwojow
w zakresie wprowadzanych innowacji przedsi biorstwa przemys owe przeznaczy y
w 2017 roku 951,5 mln z  (czyli 31,26% ca ci nak adów poniesionych na dzia alno
innowacyjn ). Struktur  podzia u nak adów innowacyjnych ponoszonych przez
przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane w województwie w 2017 roku przedstawia
rysunek 28.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Rys. 28. Struktura podzia u nak adów innowacyjnych ponoszonych przez przedsi biorstwa
przemys owe w województwie skim w 2017 r.

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno  innowacyjna [online]. Tryb dost pu:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Analizuj c poziom nak adów inwestycyjnych przeznaczonych na dzia alno  innowacyjn
przez przedsi biorstwa zlokalizowane na terenie województwa skiego oraz prowadz ce
dzia alno  w zakresie technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) nale y
stwierdzi , e w 2017 roku poziom ten wynosi  (GUS, 2018d):

dla przedsi biorstw z obszaru produkcji tworzyw polimerowych (dzia  C22)
- 139,22 mln z ,
dla przedsi biorstw z obszaru produkcji tworzyw ceramicznych (dzia  C23)
- 48,44 mln z
dla przedsi biorstw z obszaru produkcji wyrobów z metalu (dzia  C25)
- 266,54 mln z .

W tabeli 16 przedstawiono struktur  podzia u nak adów innowacyjnych ponoszonych przez
przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane w województwie skim z dzia u C22, C23,
C25 w 2017 r.

Tabela 16. Struktura nak adów ponoszonych przez przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane
w województwie skim z dzia u C22, C23, C25 na dzia alno  innowacyjn  w 2017 r.

Nak ady [mln z ]

Nak ady
ogó em,
w tym:

na
dzia alno

B+R

na zakup
wiedzy ze

róde
zewn trznych

na zakup
oprogramowa-

nia

na zakup
maszyn i
urz dze

na
szkolenie
personelu

na marketing
zwi zany z

wprowadzeniem
innowacji

C22 139,22 50,83 b.d. 1,87 71,22 0,23 0,58
C23 48,44 7,16 b.d. 0,21 35,86 0,16 b.d.
C25 266,54 89,69 5,83 4,89 123,07 b.d. 1,88

ród o: GUS, 2018d

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Podsumowuj c przedstawione powy ej informacje nale y stwierdzi , e województwo
skie charakteryzuje si  znacznymi zasobami naukowo-badawczymi. Jest to niew tpliwie

czynnik zach caj cy przedsi biorstwa zlokalizowane na terenie województwa do rozwoju,
poszukiwania sposobów ulepszania stosowanych technologii produkcji, jak i rozwijania
nowych technologii. W tabeli 17 dokonano analizy wp ywu zasobów naukowo-badawczych
na potencja  województwa skiego w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji
i przetwórstwa materia ów (PPM).

Tabela 17. Analiza wp ywu zasobów naukowo-badawczych na potencja  województwa skiego
w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Zasoby
naukowo-
badawcze

du a liczba podmiotów
z sektora przedsi biorstw
prowadz cych dzia alno
B+R (+)
du a liczba osób
zatrudnionych w obszarze
B+R (zarówno
w przedsi biorstwach, jak
i w szko ach wy szych) (+)
pr nie funkcjonuj ce

rodki badawcze
z zakresu produkcji
i przetwarzania tworzyw
metalicznych (+)
istotny wzrost nak adów
wewn trznych na
dzia alno  B+R w 2017 r.
w obszarze produkcji
metali (+)
drugie miejsce w kraju
pod wzgl dem wysoki
nak adów inwestycyjnych
ponoszonych przez
przedsi biorstwa z sekcji
przetwórstwa

du a liczba podmiotów
z sektora przedsi biorstw
prowadz cych dzia alno
B+R (+)
du a liczba osób
zatrudnionych w obszarze
B+R (zarówno
 w przedsi biorstwach, jak
i w szko ach wy szych) (+)
pr nie funkcjonuj ce

rodki badawcze z zakresu
produkcji i przetwarzania
tworzyw polimerowych (+)
pierwsze miejsce w kraju
pod wzgl dem poziomu
nak adów wewn trznych
na dzia alno  B+R
w 2016 r. (+)
drugie miejsce w kraju pod
wzgl dem wysoki nak adów
inwestycyjnych
ponoszonych przez
przedsi biorstwa z sekcji
przetwórstwa
przemys owego (+)

du a liczba podmiotów
z sektora przedsi biorstw
prowadz cych dzia alno
B+R (+)
du a liczba osób
zatrudnionych w obszarze
B+R (zarówno w
przedsi biorstwach, jak
i w szko ach wy szych) (+)
pr nie funkcjonuj ce

rodki badawcze z zakresu
produkcji i przetwarzania
tworzyw ceramicznych (+)
pierwsze miejsce w kraju
pod wzgl dem poziomu
nak adów wewn trznych
na dzia alno  B+R
w 2016 r. (+)
drugie miejsce w kraju pod
wzgl dem wysoki nak adów
inwestycyjnych
ponoszonych przez
przedsi biorstwa z sekcji
przetwórstwa
przemys owego (+)



przemys owego (+)
wysokie nak ady na
dzia alno  innowacyjn
(+)

znaczna liczba przedsi -
biorstw prowadz cych
dzia alno  innowacyjn
(45,2% wszystkich
przedsi biorstw
funkcjonuj cych na sku
w obszarze produkcji
i przetwórstwa tworzyw
polimerowych) (+)
wysokie nak ady na
dzia alno  innowacyjn  (+)

znaczna liczba przedsi -
biorstw prowadz cych
dzia alno  innowacyjn
(37,2% wszystkich
przedsi biorstw
funkcjonuj cych na sku
w obszarze produkcji
i przetwórstwa tworzyw
ceramicznych) (+)

ród o: Opracowanie w asne

2.3. Zasoby relacyjne instytucji otoczenia biznesu

Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na potencja  województwa skiego w zakresie rozwoju
technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) s  instytucje otoczenia biznesu. S
to organizacje, które oferuj  us ugi z zakresu wsparcia przedsi biorczo ci w szerokim
zakresie. Do instytucji otoczenia biznesu zalicza si  m.in. regionalne i lokalne agencje
rozwoju, izby gospodarcze, samorz dy przedsi biorców, centra wspierania
przedsi biorczo ci, inkubatory przedsi biorczo ci, centra transferu technologii, instytucje
sfery B+R, fundusze po yczkowe, itd.

Instytucje otoczenia biznesu s  mocn  stron  województwa skiego. Na terenie
województwa dzia a ponad 20 parków przemys owych i technologicznych, ponad 20 agencji
rozwoju, inkubatorów przedsi biorczo ci i centrów innowacji i transferu technologii, ponad
20 izb gospodarczych i cechów rzemie lniczych, 9 funduszy po yczkowych i por czeniowych
oraz ponad 20 klastrów [PAIZ, Invest in Silesia, Buczy ska G., 2016]. Instytucje te odgrywaj
istotn  rol  w kreowaniu odpowiedniego klimatu dla rozwoju przedsi biorczo ci – w ramach
licznych konferencji, seminariów i warsztatów gromadz  firmy i tworz  platformy do
nawi zania nowych relacji biznesowych.

Jak wspomniano w rozdziale opisuj cym zasoby badawczo-rozwojowe, region ski to tak e
znacz cy w kraju o rodek badawczo-rozwojowy. Sk adaj  si  na  jednostki i instytuty
naukowe, badawcze oraz szko y wy sze prowadz ce samodzieln  dzia alno  naukowo-
badawcz  lub we wspó pracy z biznesem. To kluczowe jednostki prowadz ce badania, co
pozwala tworzy  w asne rozwi zania i zmienia  technologie.

Województwo skie jest równie wa nym o rodkiem wystawienniczo-targowym
i konferencyjnym. Corocznie w stolicy Górnego ska - w Katowicach - organizowany jest
Europejski Kongres Gospodarczy. Jest to najwi ksza impreza biznesowa w Europie Centralnej
tworz ca przestrze  do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych
i ekonomicznych.

Na terenie województwa skiego wyst puj dwie strefy ekonomiczne:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) funkcjonuj ca na ponad 30
podstrefach w ró nych miastach i gminach województwa skiego,



Euro-Park Mielec Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonuj ca pod Cz stochow .

Funkcjonowanie stref pozwala inwestorom na otrzymanie pomocy publicznej w postaci
zwolnie  podatkowych przy okre lonych nak adach inwestycyjnych lub utworzeniu nowych
miejsc pracy. Nale y zaznaczy , e w strefach ekonomicznych funkcjonuj cych na terenie
województwa skiego znaczna wi kszo  przedsi biorstw nale y do sektorów
powi zanych z obszarem technologicznym produkcji i przetwarzania materia ów (PPM).

Podsumowuj c przedstawione powy ej informacje, w tabeli 18 dokonano analizy wp ywu
instytucji otoczenia biznesu na potencja  województwa skiego w kontek cie rozwoju
technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM).

Tabela 18. Analiza wp ywu instytucji otoczenia biznesu na potencja  województwa skiego
w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Zasoby
relacyjne
instytucji
otoczenia
biznesu

znacz ca liczba instytucji
otoczenia biznesu
wspieraj cych rozwój
technologii zarówno
z technicznego, jak i
ekonomicznego punktu (+)
du a ilo  instytutów
badawczych z zakresu
produkcji i przetwarzania
tworzyw metalicznych (+)
wspó praca o rodków
badawczych z przedsi -
biorstwami i szko ami
wy szymi (+)
silnie dzia aj ce Specjalne
Strefy Ekonomiczne
(katowicka i mielecka) (+)
przynale no  du ej grupy
przedsi biorstw
funkcjonuj cych w SSE do
bran y produkcji
i przetwarzania tworzyw
metalicznych (+)

znacz ca liczba instytucji
otoczenia biznesu
wspieraj cych rozwój
technologii zarówno
z technicznego, jak i
ekonomicznego punktu (+)
du a ilo  instytutów
badawczych z zakresu
produkcji i przetwarzania
tworzyw metalicznych (+)
wspó praca o rodków
badawczych z przedsi -
biorstwami i szko ami
wy szymi (+)
silnie dzia aj ce Specjalne
Strefy Ekonomiczne
(katowicka i mielecka) (+)
przynale no  cz ci
przedsi biorstw
funkcjonuj cych w SSE do
bran y produkcji
i przetwarzania tworzyw
polimerowych (+)

znacz ca liczba instytucji
otoczenia biznesu
wspieraj cych rozwój
technologii zarówno
z technicznego, jak i
ekonomicznego punktu (+)
du a ilo  instytutów
badawczych z zakresu
produkcji i przetwarzania
tworzyw metalicznych (+)
wspó praca o rodków
badawczych z przedsi -
biorstwami i szko ami
wy szymi (+)
silnie dzia aj ce Specjalne
Strefy Ekonomiczne
(katowicka i mielecka) (+)
przynale no  cz ci
przedsi biorstw
funkcjonuj cych w SSE do
bran y produkcji
i przetwarzania tworzyw
ceramicznych (+)

ród o: Opracowanie w asne



2.4. Aktywno  ekonomiczna podmiotów gospodarczych

Aktywno  ekonomiczna podmiotów gospodarczych to kolejny wa ny czynnik decyduj cy
o potencjale danego regionu z punktu widzenia rozwoju technologii w zakresie produkcji
i przetwarzania materia ów (PPM). Jej poziom mo na okre li  poprzez:

liczb  podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON funkcjonuj cych
w regionie,
poziom zatrudnienia w przedsi biorstwach zlokalizowanych na terenie regionu,
udzia  regionu skiego w tworzeniu produktu krajowego brutto oraz warto ci
dodanej brutto,
warto  produkcji sprzedanej podmiotów zlokalizowanych na terenie regionu,
tempo rozwoju  przedsi biorstw zlokalizowanych na terenie regionu.

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON

Zgodnie z danymi G ównego Urz du Statystycznego na koniec 2018 roku liczba podmiotów
gospodarki narodowej w województwie skim wynosi a 472 498 podmiotów, w tym
14 951 pochodzi o z sektora publicznego, a 452 620 z sektora prywatnego. W ród
472 498 podmiotów by o: 450 435 mikroprzedsi biorstw (95,33%), 17 992 ma ych
przedsi biorstw (3,81%), 3 527 rednich przedsi biorstw (0,75%), 469 podmiotów
zatrudniaj cych mi dzy 250 a 999 pracowników (0,10%) oraz 75 podmiotów zatrudniaj cych
1.000 i wi cej pracowników (0,01%).

W liczbie wszystkich podmiotów funkcjonuj cych w 2018 roku w regionie skim 9,4%
(44 233 podmioty) stanowi y podmioty zajmuj ce si  przetwórstwem przemys owym
(sekcja C), w ród których znaczn  cz  (prawie 26,5%) stanowi y podmioty prowadz ce
dzia alno  w obszarze produkcji i przetwarzania materia ów (PPM).  W  tabeli  19
przedstawiono szczegó owe dane dotycz ce liczby podmiotów gospodarki narodowej
zarejestrowanych w rejestrze REGON deklaruj cych prowadzenie dzia alno ci w zakresie
produkcji i przetwarzania materia ów (dzia  C22, C23, C24, C25).

Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON deklaruj ce
prowadzenie dzia alno ci w zakresie produkcji i przetwarzania materia ów (dzia  C22, C23,
C24, C25)

XII.2015 XII.2016 XII.2017 XII.2018

sk Polska sk Polska sk Polska sk Polska

C22 2 053 14 758 2 054 14 832 2 024 14 648 1 937 13 970

C23 1 263 11 658 1 249 11 630 1 237 11 566 1 142 10 863

C24 486 2 171 486 2 182 470 2 134 435 2 043

C25 7 499 54 591 7 688 55 968 7 975 57 751 8 200 59 042
ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki

narodowej, przekszta cenia w asno ciowe i strukturalne. Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru regon [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data
03.2019.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 19 pod koniec 2018 roku przedsi biorstwa
dzia aj ce na terenie województwa skiego i zajmuj ce si  produkcj  i przetwarzaniem
tworzyw polimerowych (dzia  C22) stanowi y 13,87% wszystkich przedsi biorstw z sekcji C22
w kraju. W przypadku produkcji i przetwarzania tworzyw ceramicznych (dzia  C23) udzia  ten
wynosi  10,51%, a w przypadku tworzyw metalicznych - 21,29% dla produkcji metali (dzia
C24) oraz 13,91% dla produkcji wyrobów z metali (dzia  C25). Porównuj c liczb
przedsi biorstw w poszczególnych województwach nale y stwierdzi , e:

na terenie województwa skiego funkcjonuje najwi ksza liczba przedsi biorstw
zajmuj cych si  produkcj  i przetwarzaniem tworzyw metalicznych w kraju (dzia
C24 i C25),
liczba przedsi biorstw deklaruj cych dzia alno  w zakresie produkcji i przetwórstwa
tworzyw polimerowych (dzia  C22) plasuje województwo skie na drugim miejscu
w kraju za województwem mazowieckim,
województwo skie zajmuje 3 miejsce w kraju pod wzgl dem liczby przedsi biorstw
zajmuj cych si  produkcj  i przetwórstwem tworzyw ceramicznych (dzia  C23), za
województwem mazowieckim i dolno skim.

Na rysunku 29 przedstawiono zmian  liczby podmiotów deklaruj cych prowadzenie
dzia alno ci w zakresie produkcji i przetwarzania materia ów (dzia  C22, C23, C24, C25) na
terenie województwa skiego na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Rys. 29. Liczba podmiotów deklaruj cych prowadzenie dzia alno ci w zakresie produkcji
i przetwarzania materia ów (dzia  C22, C23, C24, C25) na terenie województwa skiego.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki
narodowej, przekszta cenia w asno ciowe i strukturalne. Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru regon [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data
03.2019.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 29, jedynie w przypadku przedsi biorstw
deklaruj cych dzia alno  w zakresie produkcji wyrobów z metalu (C25) liczba
przedsi biorstw wzros a na przestrzeni ostatnich 4 lat. W pozosta ych sekcjach liczba
przedsi biorstw corocznie spada a.

Patrz c na wielko  przedsi biorstw dzia aj cych w województwie skim w obszarze
produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) mo na stwierdzi , e najwi ksz  grup  zarówno

ród przedsi biorstw zajmuj cych si  produkcj  i przetwórstwem tworzyw metalicznych,
tworzyw polimerowych i tworzyw ceramicznych stanowi  mikroprzedsi biorstwa.
Szczegó owe dane w tym zakresie prezentuje tabela 20.

Tabela 20. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON
deklaruj cych prowadzenie dzia alno ci w zakresie produkcji i przetwarzania materia ów
(dzia  C22, C23, C24, C25) wed ug wielko ci

Ogó em
Liczba pracuj cych

0-9 10-49 50-249 250 i powy ej

2015

C22 2 053 1 699 274 68 12
C23 1 263 1 041 175 33 14
C24 486 336 93 37 20

C25 7 499 6 696 627 153 23

2016

C22 2 054 1 695 280 67 12
C23 1 249 1 030 174 31 14
C24 486 335 92 37 22
C25 7 688 6 888 630 149 21

2017

C22 2 024 1 672 274 65 13
C23 1 237 1 029 167 28 13
C24 470 323 93 34 20
C25 7 975 7 184 625 144 22

2018

C22 1 937 1 602 258 64 13
C23 1 142 957 145 27 13
C24 435 298 84 33 20

C25 8 200 7 447 594 137 22
ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki

narodowej, przekszta cenia w asno ciowe i strukturalne. Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru regon [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data
03.2019.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


W województwie skim dzia a najwi kszy producent stali w Polsce ArcelorMittal Poland
S.A. z siedzib  w D browie Górniczej. Jest to najwi kszy i najnowocze niejszy producent stali
w Polsce (udzia  w krajowym hutnictwie wynosi 70%) oraz najwi kszy producent koksu
w Europie. Na terenie województwa skiego dzia aj  4 huty wchodz ce w sk ad
ArcelorMittal – w wi toch owicach (dawna huta Florian), w Sosnowcu (dawna huta Cedler),
w D browie Górniczej (dawna Huta Katowice) oraz w Chorzowie (dawna huta Królewska).
Drugim wiod cym przedsi biorstwem tworzyw metalicznych jest Huta Cynku „Miasteczko

skie” Spó ka Akcyjna w Miasteczku skim. Nale y ona do grupy ZGH Boles aw i jest
drugim najwi kszym producentem (ponad 40% krajowej produkcji) cynku (ok.80 tys. Mg) i

owiu (ok.20 tys. Mg) w Polsce. Wytwarza te  kadm, kwas siarkowy i niewielkie ilo ci stopu
srebra . Trzecim licz cym si  producentem w regionie jest Orze  Bia y S.A. w Piekarach

skich, które jest liderem rynku producentów o owiu rafinowanego w Polsce oraz
najwi ksz  spó  specjalizuj  si  w recyklingu zu ytych akumulatorów o owiowych.
Ponadto kluczowymi podmiotami dzia aj cymi w woj. skim w produkcji tworzyw
metalicznych s  m.in.: Huta Pokój S.A., Huta ab dy S.A., Walcowni Blach Grubych Batory,
Grupa Alchemia S.A., GPT Stal Solution sp. z o.o., Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., GP BSK
Return  S.A.,  Fabryka  Przewodów  Energetycznych  S.A.,  Eltron-Kabel  S.J.,  Manex  sp.  z  o.o.,
Aluprof S.A., YAWAL S.A.,
Gral sp. z o.o., Aluron sp. z o.o., Extral sp. z o.o., Nicromet sp. z o.o., BGH Polska sp. z o.o.,
Fabryka Drutu Gliwice S.A. Ponadto w ród odlewni wyró ni  mo na: Odlewni  Metali
Szopienice sp. z o.o., Odlewni eliwa Simi ski-Ordon sp. z o.o., Przedsi biorstwo Us ugowo-
Handlowe  „ALcast”  s.c.,  GZUT  S.A.,  Brembo  Poland  sp.  z  o.o.,  TraksaTeksid  Iron  Poland
sp. z o.o.

W województwie dzia aj  równie  przedsi biorstwa zajmuj ce si  produkcj  lub
przetwarzaniem tworzyw polimerowych. W ród nich wyró ni  nale y: Grup  Izoblok,
Belmaflex  Polska  sp.  z  o.o.,  Spyra  Primo  Poland  sp.  z  o.o.,  Zak ad  Tworzyw  Sztucznych
Izo-ERG S.A., Klimas Wkr t-Met, Polting Foam sp. z o.o., GTX Hanex Plastic sp. z o.o. Równie
w obszarze tworzyw ceramicznych na terenie województwa skiego funkcjonuj
przedsi biorstwa, w ród których wymieni  nale y: Ceramo sp. z o.o. i IZO Zak ad Izolacji
Ogniotrwa ych sp. z o.o. W obszarze produkcji kompozytów wyró niaj  si  natomiast takie
firmy jak: NBL Kompozyty sp. z o.o., Nobile Sports sp. z o.o., Alumast S.A., Energy Composites
sp. z o.o., Aga Kompozyty sp. z o.o., Ankra sp. z o.o.

Poziom zatrudnienia

W 2018 r. przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w województwie skim
wynios o 778,5 tys. osób i stanowi o 12,5% poziomu przeci tnego zatrudnienia w ca ym
kraju. Plasowa o to województwo skie na drugim miejscu w kraju (po województwie
mazowieckim) pod wzgl dem przeci tnej liczby osób zatrudnionych w sektorze
przedsi biorstw.  Szczegó owe informacje w tym zakresie przedstawia tabela 21.

Tabela 21. Zestawienie danych dotycz cych poziomu przeci tnego zatrudnienia w sektorze
przedsi biorstw w województwie skim w latach 2012-2018 [liczba osób]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Polska 5 548 654 5 494 467 5 529 456 5 601 608 5 760 212 6 017 083 6 229 570

sk 746 055 733 301 726 100 721 261 731 722 756 937 778 520

ród o: Bank Danych Lokalnych. Rynek pracy. Pracuj cy, zatrudnieni i przeci tne zatrudnienie wed ug
PKD2007 [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Jak wynika z danych przedstawionych w powy szej tabeli, do 2015 r. przeci tna liczba osób
zatrudnionych w sektorze przedsi biorstw w województwie skim zmniejsza a si ,
natomiast pocz wszy od 2016 roku corocznie wzrasta. W 2018 roku poziom ten zwi kszy
si  w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,85%, jednak e wzrost ten by  ni szy ni  w ca ym
kraju, gdzie przeci tne zatrudnienie wzros o o 3,5% w porównaniu z 2017 r.  Niew tpliwie na
poziom zatrudnienia wp yw mia a i nadal ma restrukturyzacja przemys u w regionie, której
towarzyszy y zmiany w strukturze zatrudnienia przejawiaj ce si  w malej cej liczbie osób
zatrudnionych w górnictwie i hutnictwie, przy równoczesnym jej wzro cie w sektorze us ug.

Je li chodzi o poziom przeci tnego zatrudnienia w sektorze przetwórstwa przemys owego
w województwie skim to w 2018 roku wyniós  on 334 757 osób, co stanowi o 14,25%
liczby zatrudnionych w tym sektorze w ca ym kraju i plasowa o województwo skie na
pierwszym miejscu w ród wszystkich województw. Zestawienie danych dotycz cych zmian w
poziomie przeci tnego zatrudnienia w sektorze przetwórstwa przemys owego na terenie
województwa skiego przedstawia tabela 22. Z przedstawionych danych wynika, e liczba
osób zatrudnionych w sektorze przetwórstwa przemys owego zarówno w województwie

skim, jak i w kraju od 2013 roku corocznie wzrasta.

Tabela 22. Poziom przeci tnego zatrudnienia w sektorze przetwórstwa przemys owego
w województwie skim w latach 2012-2018 [osoba]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Polska 2 045 317 2 028 988 2 071 462 2 124 475 2 193 504 2 281 356 2 347 876

sk 288 124 286 748 292 520 299 075 310 307 323 898 334 757

ród o: Bank Danych Lokalnych. Rynek pracy. Pracuj cy, zatrudnieni i przeci tne zatrudnienie wed ug
PKD2007 [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Na potencja  regionu w zakresie rozwoju technologii produkcji i przetwórstwa materia ów
(PPM) wp yw b dzie mia a liczba osób zatrudnionych w przedsi biorstwach deklaruj cych
dzia alno  w obszarze produkcji i przetwórstwa tworzyw polimerowych (dzia  C22), tworzyw
ceramicznych (dzia  C23) oraz tworzyw metalicznych (dzia  C24 i C25). Szczegó owe dane
w tym zakresie przedstawia tabela 23.

Tabela 23. Liczba osób pracuj cych w przedsi biorstwach z sektora produkcji i przetwórstwa
materia ów w województwie skim [osoba]

2011 2012 2013 2014 2015 2016

C22
Polska 169 475 166 473 168 635 180 478 186 316 196 726

sk 22 714 23 317 24 504 26 756 27 762 31 056

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


C23
Polska 130 132 125 305 122 729 125 765 128 566 129 971

sk 14 961 14 992 14 861 14 538 15 646 16 059

C24
Polska 65 566 66 436 64 757 64 241 65 693 68 651

sk 25 167 24 353 24 074 23 040 22 613 22 977

C25
Polska 276 820 279 982 280 143 291 420 301 566 324 957

sk 46 050 47 377 46 053 45 497 48 084 50 848

ród o: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej, przekszta cenia w asno ciowe
i strukturalne. Strukturalna statystyka przedsi biorstw [online]. Tryb dost pu: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Analizuj c dane zaprezentowane w powy szej tabeli mo na stwierdzi , e tylko w przypadku
sektora tworzyw polimerowych (dzia  C22) liczba pracuj cych w nich osób corocznie ros a,
natomiast w przypadku sektora tworzyw ceramicznych i metalicznych liczba ta mala a.
Najwi ksze spadki w poziomie zatrudnienia mo na by o obserwowa  w przypadku sektora
produkcji metali (dzia  C24), co mia o zwi zek z procesem restrukturyzacji hutnictwa. Zmiany
w poziomie liczby osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach produkcji i przetwarzania
materia ów (dzia  C22, C23, C24 i C25) na terenie województwa skiego prezentuje rysunek
30.

Rys. 30. Zmiany w poziomie liczby osób zatrudnionych w sektorach produkcji i przetwarzania
materia ów (dzia  C22, C23, C24 i C25) na terenie województwa skiego

ród o: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej, przekszta cenia w asno ciowe
i strukturalne. Strukturalna statystyka przedsi biorstw [online]. Tryb dost pu: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Bior c pod uwag  udzia  liczby osób zatrudnionych w podmiotach zajmuj cych si  produkcj
i przetwarzaniem materia ów (dzia  C22, C23, C24 i C25) zlokalizowanych na terenie



województwa skiego w liczbie osób zatrudnionych w tych dzia ach w ca ym kraju mo na
stwierdzi , e w 2016 roku w ka dym z tych dzia ów przetwórstwa najwi cej osób
zatrudnionych by o w województwie skim. Szczególnie zauwa alne jest to w przypadku
produkcji metali (dzia  C24), gdzie ilo  osób zatrudnionych w województwie skim
stanowi a 33% osób zatrudnionych przy produkcji metali w ca ym kraju. Szczegó owe dane
w tym zakresie zosta y przedstawione na rysunkach 31-34.

Rys. 31. Procentowy rozk ad liczby osób pracuj cych w dziale C22 (tworzywa polimerowe)
w poszczególnych województwach w 2016 roku.

ród o: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej, przekszta cenia w asno ciowe
i strukturalne. Strukturalna statystyka przedsi biorstw [online]. Tryb dost pu: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Rys. 32. Procentowy rozk ad liczby osób pracuj cych w dziale C23 (tworzywa ceramiczne)
w poszczególnych województwach w 2016 roku



ród o: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej, przekszta cenia w asno ciowe
i strukturalne. Strukturalna statystyka przedsi biorstw [online]. Tryb dost pu: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Rys. 33. Procentowy rozk ad liczby osób pracuj cych w dziale C23 (tworzywa metaliczne)
w poszczególnych województwach w 2016 roku

ród o: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej, przekszta cenia w asno ciowe
i strukturalne. Strukturalna statystyka przedsi biorstw [online]. Tryb dost pu: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Rys. 34. Procentowy rozk ad liczby osób pracuj cych w dziale C24 (tworzywa metaliczne)
w poszczególnych województwach w 2016 roku.



ród o: Bank Danych Lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej, przekszta cenia w asno ciowe
i strukturalne. Strukturalna statystyka przedsi biorstw [online]. Tryb dost pu: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Udzia  w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) oraz warto ci dodanej brutto

Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na potencja  regionu skiego w zakresie rozwoju
technologicznego jest udzia  w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB). Jak pokazuj
dane statystyczne, województwo skie nale y do jednego z najlepiej rozwini tych
województw
w Polsce. Jego udzia  w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 roku wynosi  12,2%,
co stanowi o drugi wynik w Polsce za regionem mazowieckim. Potwierdzaj  to dane
przedstawione na rysunku 35 oraz w tabeli 24.

Rys. 35. Udzia  poszczególnych województw w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 r. (ceny
bie ce)

ród o: Bank Danych Lokalnych. Rachunki regionalne. Produkt krajowy brutto (ceny bie ce) -
PKD2007 - ESA 2010 - szacunki wst pne [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL
/dane. Data wej cia: 03.2019

Tabela 24. Warto  produktu krajowego brutto w województwie skim w latach 2014-2017 [mln z ]

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Polska 1 629 425 1 656 895 1 719 097 1 798 302 1 858 637 1 988 730

sk 207 295 206 348 213 201 222 955 229 004 243 541

https://bdl.stat.gov.pl/BDL


ród o: Bank Danych Lokalnych. Rachunki regionalne. Produkt krajowy brutto (ceny bie ce) -
PKD2007 - ESA 2010 - szacunki wst pne [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL
/dane. Data wej cia: 03.2019

Region ski osi ga równie  wysok  pozycj  je li chodzi o warto  PKB w przeliczeniu na
jednego mieszka ca. W 2017 roku wynios a ona 53 495 z , co jest wynikiem powy ej
redniej krajowej (która wynosi 51 760 z ) i pozwala na zaj cie województwu skiemu 4

miejsca
w kraju za regionem mazowieckim, dolno skim oraz wielkopolskim (rys. 36).

Rys.  36. Produkt krajowy brutto na 1 mieszka ca wed ug regionów w 2017 r. (ceny bie ce)
ród o: GUS, 2019.

Bior c pod uwag warto  dodan  brutto nale y stwierdzi , e województwo skie od lat
ma  znacz cy  udzia  w  jej  tworzeniu  w  skali  kraju (drugie miejsce za województwem
mazowieckim). Jej warto  z roku na rok ro nie, co pozytywnie wp ywa na rozwój
gospodarczy regionu. Nale y jednak zaznaczy , e prawie 56,6% warto ci dodanej jest
wytwarzane
w sektorze us ug (sekcje G-T), natomiast w przemy le i budownictwie (sekcje B-F) powstaje
42,7%. Pozosta e 0,7% jest wytwarzane w  rolnictwie i le nictwie (sekcja A). Jest to

https://bdl.stat.gov.pl/BDL


niew tpliwie wyraz przeobra  zachodz cych w gospodarce województwa skiego, jakie
w ostatnich latach mia y miejsce. Szczegó owe dane w tym zakresie prezentuje rysunek 37.

Rys.  37. Udzia  poszczególnych grup sekcji PKD w tworzeniu warto ci dodanej brutto w 2016 roku w
województwie skim

ród o: Bank Danych Lokalnych. Rachunki regionalne. Warto  dodana brutto (ceny bie ce) – PKD
2007 - ESA 2010 [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia:
03.2019

Je li chodzi o warto  dodan  brutto osi gn  przez podmioty w sekcji przetwórstwa
przemys owego (sekcja C) to warto  ta ro nie od 2012 roku i stanowi znacz cy udzia
w warto ci dodanej brutto wytworzonej w ca ym województwie skim (w 2016 roku
stanowi a prawie 26%). Potwierdza to tylko du e znaczenie tego sektora w gospodarce
ca ego województwa. Szczegó owe dane odno nie kszta towania si  warto ci dodanej brutto
w województwie skim przedstawia tabela 25.

Tabela 25. Warto  dodana brutto w województwie skim w latach 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Ogó em

Polska [mln z ] 1 443 657 1 470 917 1 525 666 1 597 202 1 643 981
sk [mln z ] 183 632 183 175 189 429 197 739 202 337

Udzia ska
[%]

12,72 12,45 12,42 12,38 12,31

Przetwórstwo Polska [mln z ] 291 687 290 995 314 267 345 032 362 088

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


przemys owe
(sekcja C)

sk [mln z ] 40 881 40 380 44 679 49 198 51 930
Udzia ska

[%]
14,02 13,88 14,22 14,26 14,34

ród o: Bank Danych Lokalnych. Rachunki regionalne. Warto  dodana brutto (ceny bie ce) – PKD
2007 - ESA 2010 [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia:
03.2019

Warto  produkcji sprzedanej podmiotów zlokalizowanych na terenie regionu

Z uwagi na fakt, e na terenie województwa skiego zlokalizowana jest znaczna liczba
przedsi biorstw, sk  zajmuje  czo owe  miejsce  w  kraju  (drugie  za  województwem
mazowieckim) pod wzgl dem warto ci produkcji sprzedanej wyrobów. W 2017 roku jego
udzia  w warto ci produkcji sprzedanej w kraju wynosi  16,7%. Szczegó owe dane dotycz ce
warto ci produkcji sprzedanej wyrobów z podzia em na warto  dotycz  ca ej produkcji,
przemys u i samej sekcji przetwórstwa przemys owego dla województwa skiego i ca ego
kraju prezentuje tabela 26. Nale y zaznaczy , e przedstawione w niej dane dotycz
wszystkich przedsi biorstw bez wzgl du na liczb  zatrudnionych osób.

Tabela 26. Produkcja sprzedana wyrobów w województwie skim w latach 2012-2018 w cenach
bie cych [mln z ]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ogó em
Polska 1 178 303,6 1 182 963,9 1 210 038,6 1 255 515,6 1 301 911,8 1 417 247,1 b.d.

sk 200 841,5 190 554,6 190 957,5 205 039,8 215 659,2 236 435,9 b.d.

Przemys
ogó em

Polska 1 138 861,2 1 148 985,4 1 166 591,0 1 197 028,5 1 236 375,4 1 352 954,7 1 459 501,9

sk 192 924,9 183 404,5 184 383,8 194 586,6 206 226,2 224 219,9 235 850,1
Przetwórstwo
przemys owe
(sekcja C)

Polska 957 354,8 970 942,5 995 888,2 1 028 729,4 1 074 700,9 1 180 304,7 1 273 615,4

sk 151 001,0 147 155,0 152 781,8 162 083,0 175 415,8 190 429,9 199 800,5

ród o: GUS, 2018d  oraz Bank Danych Lokalnych. Przemys  i budownictwo. Produkcja sprzedana
przemys u wg PKD 2007 [online]. Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data
wej cia: 03.2019

Jak wynika z powy szych danych, znacz cy udzia  w tworzeniu warto ci produkcji sprzedanej
w województwie skim maj  podmioty gospodarcze z sekcji przetwórstwa przemys owego.
W 2017 roku warto  produkcji sprzedanej tej grupy podmiotów stanowi a 80,5% warto ci
produkcji sprzedanej przez wszystkie podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie
województwa skiego. Na rysunku 38 zaprezentowano warto  produkcji sprzedanej
w 2017 roku przez podmioty gospodarcze funkcjonuj ce na terenie województwa skiego
z podzia em na poszczególne dzia y wchodz ce w sk ad sekcji przetwórstwa przemys owego.
Nale y zaznaczy , e dane dotycz  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych
przekracza 9 osób.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


Rys. 38. Produkcja sprzedana w poszczególnych dzia ach sekcji przetwórstwa przemys owego
(sekcja C) w województwie skim w 2017 r. (ceny bie ce) [mln z ]

ród o: GUS, 2018d

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 38 najwi ksz  warto  sprzeda y w ród
przedsi biorstw sekcji przetwórstwa przemys owego funkcjonuj cych na terenie
województwa skiego w 2017 roku osi gn y przedsi biorstwa z dzia u:

C29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (32,4% warto ci
produkcji sprzedanej w ród przedsi biorstw z sekcji przetwórstwa przemys owego),
C24 - Produkcja metali (17% warto ci produkcji sprzedanej przez przedsi biorstwa
sekcji przetwórstwa przemys owego),
C25 - Produkcja wyrobów z metali (10,8% warto ci produkcji sprzedanej w ród
przedsi biorstw z sekcji przetwórstwa przemys owego),
C10 - Produkcja artyku ów spo ywczych (8,1% warto ci produkcji sprzedanej w ród
przedsi biorstw z sekcji przetwórstwa przemys owego),
C22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (7,8% warto ci produkcji
sprzedanej w ród przedsi biorstw z sekcji przetwórstwa przemys owego),
C23 - Produkcja wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych
(5,6% warto ci produkcji sprzedanej w ród przedsi biorstw z sekcji przetwórstwa
przemys owego).

Analizuj c warto  produkcji sprzedanej przedsi biorstw deklaruj cych dzia alno  w
obszarze produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM) mo na zauwa , e zarówno w
przypadku przetwórstwa tworzyw metalicznych, jak i tworzyw polimerowych i ceramicznych
obserwuje si  wysoki udzia  w tworzeniu warto ci sprzedanej produkcji w województwie

skim. Potwierdzaj  to dane przedstawione w tabeli 27. W przypadku dzia u C22, C23 i C25
od 2010 roku obserwuje si  ci y wzrost warto ci produkcji sprzedanej, natomiast w
przypadku dzia u C24 (produkcja metali) w 2016 roku nast pi  nieznaczny spadek warto ci
produkcji  sprzedanej,  ale  w  2017  roku  warto  produkcji  sprzedanej  wzros a  a  o  35%  w



porównaniu
z 2016 r. Prezentuje to rysunek 39.

Tabela 27. Produkcja sprzedana wyrobów w sekcji przetwarzania i produkcji materia ów (dzia  C22,
23, 24 i 25) w województwie skim w latach 2010-2017 r. [mln z ]

2010 2015 2016 2017
C22 – tworzywa polimerowe 7 262,4 10 661,6 12 162,3 13 689,3
C23 – tworzywa ceramiczne 5 432,7 7 678,8 9 250,3 9 813,9
C24 – tworzywa metaliczne 22 119,4 24 004,6 23 254,6 31 361,6
C25 – tworzywa metaliczne 11 464,7 17 214,7 18 411,6 19 054,6
ród o: GUS, 2018d

Rys. 39. Warto  produkcji sprzedanej w sektorach produkcji i przetwarzania materia ów (dzia  C22,
C23, C24 i C25) na terenie województwa skiego w latach 2010-2017 [mln z ]

ród o: GUS, 2018d

Porównuj c dane za rok 2017 w zakresie warto ci produkcji sprzedanej w obszarze produkcji
i przetwórstwa materia ów (PPM) w województwie skim z danymi dotycz cymi warto ci
produkcji sprzedanej w innych województwach nale y stwierdzi , e województwo skie
ma znacz cy udzia  w tworzeniu warto ci sprzedanej zarówno w przypadku tworzyw
metalicznych, ceramicznych, jak i polimerowych. Potwierdzaj  to dane przedstawione na
rysunkach 40-43. Na szczególn  uwag  zas uguje fakt, e w 2017 roku a  43% warto ci
produkcji sprzedanej metali zosta o zrealizowane w województwie skim.



Rys. 40. Procentowy rozk ad warto ci produkcji sprzedanej w dziale C22 (tworzywa polimerowe)
w poszczególnych województwach w 2017 roku.

ród o: GUS, 2018d

Rys. 41. Procentowy rozk ad warto ci produkcji sprzedanej w dziale C23 (tworzywa ceramiczne)
w poszczególnych województwach w 2017 roku.

ród o: GUS, 2018d



Rys. 42. Procentowy rozk ad warto ci produkcji sprzedanej w dziale C24 (tworzywa metaliczne)
w poszczególnych województwach w 2017 roku.

ród o: GUS, 2018d

Rys. 43. Procentowy rozk ad warto ci produkcji sprzedanej w dziale C25 (tworzywa metaliczne)
w poszczególnych województwach w 2017 roku.

ród o: GUS, 2018d



Przedsi biorstwa wed ug skali rozwoju

Zgodnie z metodologi  G ównego Urz du Statystycznego przedsi biorstwa, w których
pracuje  wi cej  ni  10,  ze  wzgl du  na  tempo  rozwoju  mo na  podzieli  na  pi  typów  (GUS,
2018e):

przedsi biorstwa szybkiego wzrostu - jednostki wykazuj ce w trzyletnim okresie
rednioroczny przyrost przychodów 20% i wi cej, co oznacza, e czne tempo

wzrostu przychodów w trzyletnim okresie wynosi o 72,8% i wi cej (w tej grupie
równie  wyodr bniono grup  tzw. „gazel”, która obejmuje przedsi biorstwa
szybkiego wzrostu funkcjonuj ce na rynku maksymalnie 5 lat);
przedsi biorstwa wzrostowe - podmioty, których tempo wzrostu przychodów
wynosi o od 10% do 72,8% w ci gu trzech analizowanych lat;
przedsi biorstwa stabilne - podmioty uzyskuj ce w badanych trzyletnich okresach
zbli one warto ci przychodów, czyli w ostatnim roku ich warto  stanowi a od 90% do
110% warto ci uzyskanej na pocz tku;
przedsi biorstwa schy kowe - podmioty, dla których przychody uzyskane w ostatnim
roku badanego okresu stanowi y od 51,2% do 90% przychodów uzyskanych na jego
pocz tku;
przedsi biorstwa szybkiego spadku - charakteryzuj ce si  spadkiem przychodów o
20% i wi cej, czyli w ko cu rozpatrywanego trzyletniego okresu przychody stanowi y
51,2% i mniej przychodów uzyskanych na pocz tku tego okresu.

Liczb  przedsi biorstw funkcjonuj cych na terenie województwa skiego podzielonych ze
wzgl du na przedstawion  powy ej skal  ich rozwoju przedstawia rysunek 44.

Rys. 44. Liczba poszczególnych typów przedsi biorstw funkcjonuj cych na terenie województwa
skiego wed ug skali ich rozwoju

ród o: GUS (2018), Wybrane wska niki przedsi biorczo ci w latach 2012-2016. Analizy statystyczne.
ówny Urz d Statystyczny, Warszawa



Patrz c z perspektywy ca ego kraju, w 2016 roku liczba przedsi biorstw funkcjonuj cych na
terenie województwa skiego w ka dym z typów wed ug skali rozwoju stanowi a:

12,6% liczby przedsi biorstw zaliczanych do grupy przedsi biorstw szybkiego wzrostu
w ca ym kraju,
12,88% liczby przedsi biorstw zaliczanych do grupy przedsi biorstw wzrostowych
w ca ym kraju,
12,97% liczby przedsi biorstw zaliczanych do grupy przedsi biorstw stabilnych
w ca ym kraju,
13,72% liczby przedsi biorstw zaliczanych do grupy przedsi biorstw schy kowych
w ca ym kraju,
15,90% liczby przedsi biorstw zaliczanych do grupy przedsi biorstw szybkiego spadku
w ca ym kraju.

We wszystkich typach przedsi biorstw województwo skie zajmowa o w 2016 roku drugie
miejsce w kraju (za województwem mazowieckim).

W grupie przedsi biorstw przemys owych zlokalizowanych na terenie województwa
skiego i zakwalifikowanych jako przedsi biorstwa szybkiego wzrostu w 2016 roku

znalaz o si
183 przedsi biorstwa. Stanowi o to 13,5% wszystkich przedsi biorstw zaliczonych w kraju do
przedsi biorstw szybkiego wzrostu i plasowa o województwo skie na pierwszym miejscu
przed województwem wielkopolskim (177 przedsi biorstw), mazowieckim
(143 przedsi biorstwa), dolno skim (115 przedsi biorstw) i ódzkim (112 przedsi biorstw).
Liczb  przedsi biorstw szybkiego wzrostu wed ug sekcji PKD i województw w 2016 roku
przedstawia rysunek 45.

Rys. 45. Liczba przedsi biorstw szybkiego wzrostu wed ug sekcji PKD i województw w 2016 r.



ród o: GUS, 2018e.

Dla podsumowania informacji dotycz cych aktywno ci ekonomicznej podmiotów
gospodarczy zlokalizowanych na terenie województwa skiego, w tabeli 28 przedstawiono
analiz  wp ywu aktywno ci ekonomicznej podmiotów gospodarczych na potencja  regionu

skiego w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów
(PPM).

Tabela 28. Analiza wp ywu aktywno ci ekonomicznej podmiotów gospodarczych na potencja  regionu
w kontek cie rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM)

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Aktywno
ekonomiczna
podmiotów
gospodarczych

wysoki udzia
województwa
w tworzeniu PKB (drugie
miejsce w Polsce) (+)
znacz cy udzia  w
tworzeniu warto ci
produkcji sprzedanej
w dziale produkcji
metali) (+)
najwi ksza liczba
przedsi biorstw zajmuj -
cych si  produkcj  i
przetwarzaniem tworzyw
metalicznych (+)
wzrost liczby podmiotów
deklaruj cych dzia alno
w zakresie produkcji
wyrobów z metalu (+)
funkcjonowanie
najwi kszego i
najnowocze niejszego
producenta stali w
Polsce oraz najwi kszego
producenta koksu
w Europie (+)
drugie miejsce w kraju
pod wzgl dem
przeci tnej liczby osób
zatrudnionych w
sektorze przedsi biorstw
(+)
najwi ksza liczba osób
zatrudnionych w danym
dziale na terenie kraju
(+)
przewa aj ca cz
warto ci produkcji
sprzedanej powstaje

wysoki udzia
województwa
w tworzeniu PKB (drugie
miejsce w Polsce) (+)
znacz cy udzia  w
tworzeniu warto ci
produkcji sprzedanej (+)
du a liczba przedsi -
biorstw deklaruj cych
dzia alno  w zakresie
produkcji i przetwarzania
tworzyw polimerowych
(drugie miejsce w kraju
(+)
najwi ksza liczba osób
zatrudnionych w danym
dziale na terenie kraju
(+)
przewa aj ca cz
warto ci produkcji
sprzedanej powstaje
 w sektorze us ug (-)

wysoki udzia
województwa
w tworzeniu PKB (drugie
miejsce w Polsce) (+)
znacz cy udzia  w
tworzeniu warto ci
produkcji sprzedanej (+)
3 miejsce w kraju pod
wzgl dem liczby
przedsi biorstw
zajmuj cych si
produkcj  i przetwór-
stwem tworzyw
ceramicznych (dzia  C23)
(+)
drugie miejsce w kraju
pod wzgl dem
przeci tnej liczby osób
zatrudnionych w
sektorze przedsi biorstw
(+)
najwi ksza liczba osób
zatrudnionych w danym
dziale na terenie kraju
(+)
przewa aj ca cz
warto ci produkcji
sprzedanej powstaje
 w sektorze us ug (-)
spadek liczby
przedsi biorstw
deklaruj cych
dzia alno  w zakresie
produkcji tworzyw
ceramicznych (-)



w sektorze us ug (-)
ród o: Opracowanie w asne

2.5. Aktywno  technologiczna

Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na potencja  województwa skiego w zakresie rozwoju
technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) jest aktywno  technologiczna, któr
okre la si  za pomoc :

liczby zg oszonych wynalazków i otrzymanych patentów w regionie,
liczby zg oszonych wzorów u ytkowych do obj cia ochron  oraz liczba udzielonych
wzorów u ytkowych w regionie,
liczb  przedsi biorstw, które wprowadzi y innowacje.

Analizuj c dane Urz du Patentowego RP odno nie liczby wynalazków zg oszonych w na
przestrzeni ostatnich 7 lat przez podmioty funkcjonuj ce na terenie województwa skiego
mo na stwierdzi , e województwo skie od lat utrzymuje si  na drugim miejscu w ród
województw (za województwem mazowieckim) mog cych poszczyci  si  najwi ksz  liczb
zg oszonych wynalazków do Urz du Patentowego RP. Liczba ta w 2018 roku wynosi a
521 zg osze , co stanowi o 12,1% wszystkich zg oszonych wynalazków w kraju. Jednocze nie
województwo skie mo e poszczyci  si du  liczb  udzielonych patentów – ich liczba
w 2018 roku wynosi a 378, co stanowi o 13% wszystkich udzielonych w 2018 roku patentów
w kraju. Szczegó owe dane w zakresie liczby zg oszonych wynalazków i liczby udzielonych
patentów w latach 2012-2018 w województwie skim i w ca ym kraju przedstawia tabela
29.

Tabela 29. Liczba wynalazków zg oszonych i liczba udzielonych patentów w latach 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba wynalazków zg oszonych
w UPRP

Polska 4 410 4 237 3 941 4 676 4 261 3 924 4 297

sk 578 521 560 601 490 489 521

Udzia  zg osze  wynalazków w liczbie
zg osze  wynalazków ogó em

sk
[%]

13,1 12,3 14,2 12,9 11,5 12,5 12,1

Liczba patentów udzielonych przez
UPRP

Polska 1 848 2 339 2 490 2 404 3 370 2 795 2 906

sk 213 296 373 299 477 351 378

Udzia  patentów udzielonych w liczbie
udzielonych patentów na wynalazki
ogó em

sk
[%]

11,5 12,7 15,0 12,4 14,2 12,6 13,0

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Ochrona w asno ci przemys owej w Polsce [online].
Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019 oraz Urz d Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, Raport Roczny 2018, Warszawa [online]. Tryb dost pu:
https://www.uprp.pl/raporty-roczne-urzedu-patentowego-rp/Lead03,68,3909,1,index,pl,text/.
Data wej cia: 03.2019

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://www.uprp.pl/raporty-roczne-urzedu-patentowego-rp/Lead03


Porównuj c  liczb  uzyskanych patentów do liczby zg osze  nale y stwierdzi , e skuteczno
pomiotów funkcjonuj cych na terenie województwa skiego w uzyskiwaniu patentów
w 2017 roku wynios a prawie 72%, co w porównaniu z innymi województwami da o dopiero
szóste miejsce (za województwem mazowieckim, ma opolskim, opolskim, dolno skim oraz
zachodniopomorskim).

Je li chodzi liczb  wzorów zg oszonych do obj cia ochron  oraz liczb  udzielonych wzorów
ytkowych to podobnie jak w przypadku patentów województwo skie w 2017 roku zaj o

drugie miejsce (za województwem mazowieckim) pod wzgl dem liczby wzorów zg oszonych
do obj cia ochron , a pierwsze miejsce pod wzgl dem liczby udzielonych wzorów

ytkowych. Jednocze nie w 2018 roku skuteczno  w uzyskaniu wzoru u ytkowego by a
bardzo wysoka i wynosi a 94,5%. Szczegó owe dane w tym zakresie przedstawia tabela 30.

Tabela 30. Liczba wzorów zg oszonych do obj cia ochron  wraz z liczb  udzielonych wzorów
ytkowych w latach 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba zg oszonych wzorów do obj cia
ochron

Polska 941 986 913 994 1 084 953 943

sk 157 161 183 220 154 150 140

Udzia  zg osze  wynalazków w liczbie
zg osze  wynalazków ogó em

sk
[%]

16,7 16,3 20,0 22,1 14,2 15,7 14,8

Liczba udzielonych wzorów u ytkowych
Polska 514 621 586 562 638 776 769

sk 96 127 111 96 137 163 135

Udzia  wzorów u ytkowych udzielonych
w liczbie udzielonych praw ochronnych
ogó em

sk
[%] 18,7 20,5 18,9 17,1 21,5 21,0 17,6

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Ochrona w asno ci przemys owej w Polsce [online].
Tryb dost pu: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019 oraz Urz d Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, Raport Roczny 2018, Warszawa [online]. Tryb dost pu:
https://www.uprp.pl/raporty-roczne-urzedu-patentowego-rp/Lead03,68,3909,1,index,pl,text/.
Data wej cia: 03.2019

O aktywno ci technologicznej podmiotów funkcjonuj cych na terenie województwa
skiego wiadczy tak e liczba przedsi biorstw aktywnych innowacyjnie, czyli takich, które

wdro y cho  jedn  innowacj  w danym roku. Analiza danych w tym zakresie pokazuje, e w
2017 roku 19,34% przedsi biorstw przemys owych funkcjonuj cych na terenie
województwa skiego wdro o przynajmniej jedn  innowacj  produktow  lub
procesow . Ilo  ta by a wy sza od redniej krajowej (wynosz cej 18,51%), ale prawie o 7%
ni sza ni  w 2016 roku. Najcz ciej przedsi biorstwa wprowadza y innowacje w zakresie
wprowadzania nowych lub znacz co ulepszonych procesów produkcyjnych. Porównuj c
dane dotycz ce innowacyjno ci osi gane w poszczególnych województwach nale y
stwierdzi , e województwo skie zajmuje dopiero szóste miejsce (za województwem
opolskim, ma opolskim, lubelskim, mazowieckim

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.
https://www.uprp.pl/raporty-roczne-urzedu-patentowego-rp/Lead03


i podkarpackim) pod wzgl dem liczby podmiotów, które wdro y innowacje w 2017 roku.
Potwierdzaj  to dane zaprezentowane na rysunku 46.

Rys. 46. Procent liczby przedsi biorstw przemys owych w poszczególnych województwach, które
w 2017 roku wdro y cho  jedn  innowacj

ród o: Bank Danych Lokalnych. Nauka i technika. Dzia alno  innowacyjna [online]. Tryb dost pu:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane. Data wej cia: 03.2019

Oceniaj c liczb  przedsi biorstw innowacyjnych funkcjonuj cych na terenie województwa
skiego w obszarze produkcji i przetwórstwa metali (PPM) nale y stwierdzi , e w 2017

roku liczba ta wynosi a (GUS, 2018d):
dla tworzyw polimerowych (dzia  C22) – 45,2% wszystkich przedsi biorstw
funkcjonuj cych w tym obszarze na terenie województwa skiego,
dla tworzyw ceramicznych (dzia  C23) – 37,2% wszystkich przedsi biorstw
funkcjonuj cych w tym obszarze na terenie województwa skiego,
dla wyrobów z metalu (dzia  C25) – 33,5% wszystkich przedsi biorstw
funkcjonuj cych w tym obszarze na terenie województwa skiego,
dla produkcji metali (dzia  C24) - brak danych na temat liczby przedsi biorstw
innowacyjnych.

Patrz c na udzia  przychodów przedsi biorstw przemys owych ze sprzeda y produktów
nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzeda y ogó em mo na stwierdzi , e
udzia  ten w 2017 roku wyniós  7,84%, natomiast w przedsi biorstwach z sekcji
przetwórstwa przemys owego (sekcja C) by  on troch  wy szy i wynosi 9,75%. W tabeli  31

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane.


przedstawiono szczegó owe informacje na temat udzia u przychodów netto ze sprzeda y
produktów nowych lub istotnie ulepszonych w 2017 roku dla przedsi biorstw
funkcjonuj cych na terenie województwa skiego i deklaruj cych dzia alno  w zakresie
produkcji i przetwarzaniem materia ów (PPM). Nale y zaznaczy , e dane dotycz
przedsi biorstw, w których liczba zatrudnionych w 2017 roku by a wi ksza ni  49 osób.

Tabela 31. Udzia  przychodów netto ze sprzeda y produktów nowych lub istotnie ulepszonych
w przychodach netto ze sprzeda y w obszarze produkcji i przetwarzania materia ów
(PPM) w 2017 r. [%]

Ogó em z tego produkty nowe lub istotnie ulepszone
dla rynku tylko dla przedsi biorstwa

C22 – tworzywa polimerowe 6,3 3,2 3,1
C23 – tworzywa ceramiczne 5,2 0,9 4,3
C24 – tworzywa metaliczne b.d. b.d. b.d.
C25 – tworzywa metaliczne 8,6 7,4 1,2
ród o: GUS, 2018d.

Podsumowuj c przedstawione powy ej informacje, w tabeli 32 dokonano analizy wp ywu
aktywno ci technologicznej podmiotów na potencja  województwa skiego w kontek cie
rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM). Nale y
zaznaczy , e w przypadku aktywno ci w zakresie ochrony patentowej i u ytkowej dane
dotycz  ogólnie ca ej dzia alno ci podejmowanej w tym zakresie w województwie skim, a
nie poszczególnych technologii produkcji i przetwarzania materia ów.

Tabela 32. Analiza aktywno ci technologicznej na potencja  województwa skiego w kontek cie
rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów

Technologie produkcji i przetwarzania materia ów
Tworzywa metaliczne

(dzia  24 i 25)
Tworzywa polimerowe

(dzia  22)
Tworzywa ceramiczne

(dzia  23)
Aktywno
technologiczna

du a ogólna liczba
zg osze  wynalazków
i uzyskanych patentów
(+)
du a aktywno  pod
wzgl dem liczby wzorów

ytkowych zg oszonych
do ochrony i
otrzymanych wzorów

ytkowych (+)
prawie po owa przedsi -
biorstw produkuj cych
metale i funkcjonuj cych
na terenie woj. skiego
 jest aktywnych
innowacyjnie (+)
niski udzia  przychodów
ze sprzeda y produktów
nowych lub istotnie

du a ogólna liczba
zg osze  wynalazków
i uzyskanych patentów
(+)
du a aktywno  pod
wzgl dem liczby wzorów

ytkowych zg oszonych
do ochrony i
otrzymanych wzorów

ytkowych (+)
prawie 2/3 przedsi -
biorstw produkuj cych
tworzywa polimerowe
funkcjonuj cych na
terenie woj. skiego
 nie jest aktywnych
innowacyjnie (-)
niski udzia  przychodów
ze sprzeda y produktów

du a ogólna liczba
zg osze  wynalazków
i uzyskanych patentów
(+)
du a aktywno  pod
wzgl dem liczby wzorów

ytkowych zg oszonych
do ochrony i
otrzymanych wzorów

ytkowych (+)
prawie 2/3 przedsi -
biorstw produkuj cych
tworzywa ceramiczne
funkcjonuj cych na
terenie woj. skiego
nie jest aktywnych
innowacyjnie (-)
niski udzia  przychodów
ze sprzeda y produktów



ulepszonych w przycho-
dach ze sprzeda y
ogó em (-)

nowych lub istotnie
ulepszonych w przycho-
dach ze sprzeda y
ogó em (-)

nowych lub istotnie
ulepszonych w przycho-
dach ze sprzeda y
ogó em (-)

ród o: Opracowanie w asne

Podsumowanie i wnioski

Pog biona diagnoza potencja u regionu w kontek cie rozwoju technologii w obszarze
produkcji i przetwarzania materia ów pozwoli a na sformu owanie nast puj cych wniosków:

Województwo skie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, co niew tpliwie
wp yn o na to, e powsta  tu najwi kszy w kraju okr g przemys owy. Mia o to równie
wp yw na rozwój poszczególnych technologii w zakresie produkcji i przetwarzania
materia ów (PPM). Pomimo zaniechania eksploatacji z  niektórych surowców
(w wyniku wyczerpania si  zasobów lub braku ekonomicznego uzasadnienia dalszej
eksploatacji) region ski nadal dysponuje znacz  baz  surowcow  (szczególnie
w odniesieniu do surowców energetycznych), co podnosi jego potencja  w kontek cie
rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów (PPM).

Województwo skie ma bardzo dobrze rozwini  infrastruktur  transportu
drogowego, kolejowego i lotniczego pozwalaj  na realizacj  przewóz pasa erskich
i towarowych. wiadczy o tym wysoka g sto  infrastruktury drogowej, dobrze
rozwini ta sie  komunikacji miejskiej, najd sza w Polsce sie  kolejowa, przebiegaj cy
przez województwo odcinek Linii Hutniczej Szerokotorowej (co ma szczególnie istotne
znaczenie dla rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa materia ów),
pr nie funkcjonuj cy Mi dzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Na
terenie województwa skiego funkcjonuje równie  kilka krótkich odcinków dróg
wodnych, które s  cz ci  Odrza skiej Drogi Wodnej, jednak e obecnie s  one
wykorzystywane w marginalnym stopniu. W najbli szej przysz ci planowana jest
modernizacja infrastruktury transportu wodnego, co dodatkowo pozytywnie wp ynie
na ocen  dost pno ci transportowej województwa skiego.

Na terenie województwa skiego mieszka 11,8% ludno ci kraju, co daje drugi wynik
za województwem mazowieckim. Nale y jednak zaznaczy , e liczba mieszka ców od
kilku lat maleje, ale dynamika spadku jest coraz mniejsza. Zmniejsza si  tak e ujemne
saldo migracji zagranicznych, co mo na uzna  za pozytywne zjawisko w kontek cie
oceny potencja u rozwoju technologii w zakresie produkcji i przetwarzania materia ów
(PPM).

W województwie skim wspó czynnik aktywno ci zawodowej wyniós  w 2017 roku
zaledwie 53,4% i by  to najni szy wynik w kraju.  Dodatkowo z roku na rok zwi ksza si
liczba osób w wieku poprodukcyjnym przy równocze nie malej cej liczbie osób w
wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Zmniejszaj ca si  dost pno  zasobów
ludzkich aktywnych zawodowo oraz osób w wieku przedprodukcyjnym mo e
negatywnie wp yn  na rozwój technologii w zakresie produkcji i przetwarzania
materia ów (PPM).



Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie skim pod koniec 2018 roku by a
ni sza ni  stopa bezrobocia dla ca ego kraju, co z punktu widzenia podmiotów
poszukuj cych pracowników na rynku nie jest dobr  informacj , gdy  mo e to
powodowa  wy sze koszty zatrudnienia nowych pracowników, dla których warunkiem
zmiany miejsca pracy mog  by  korzystniejsze warunki wynagrodzenia.

Warto  przeci tnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsi biorstw zajmuj cych
si  przetwórstwem przemys owym (sekcja C) na terenie województwa skiego by a
w 2017 roku wy sza o ponad 5,8% od redniego krajowego wynagrodzenia brutto w
tym sektorze. Wp ywa to na wy sze koszty pracy, co z jednej strony mo e zniech ca
inwestorów do  lokowania swoich fabryk na terenie województwa skiego (ze
wzgl du na zbyt wysokie koszty pracy), a z drugiej strony mo e przyci ga  wi ksz
liczb  specjalistów chc cych podj  prac  na terenie województwa skiego (ze
wzgl du na lepsze warunki p acowe).

Ch onno  rynku na wyroby konsumpcyjne w województwie skim jest du a. Wp ywa
na to du a liczba osób zamieszkuj cych województwo skie, jak i poziom
przeci tnego miesi cznego dochodu rozporz dzalnego na 1 osob . W 2017 roku
wynosi on
1 645,76 z , co plasowa o region na 4 miejscu w kraju za województwem mazowieckim,
województwem zachodniopomorskim i pomorskim. Jednocze nie nale y zaznaczy , e
przeci tne miesi czne wydatki gospodarstw domowych ponoszone na zakup towarów
i us ug konsumpcyjnych w przeliczeniu na 1 osob  by y jednymi z najwy szych w kraju
(za województwem mazowieckim) i przewy sza y przeci tne miesi czne wydatki
gospodarstw domowych w kraju o 9,5%.

Województwo skie charakteryzuje si  du ym potencja em w zakresie kszta cenia
studentów na kierunkach zwi zanych z rozwojem technologii produkcji i przetwórstwa
materia ów (PPM). Na terenie województwa a  4 uczelnie wy sze prowadz  kierunki
zwi zane z rozwojem technologii produkcji i przetwarzania materia ów (PPM). Ponadto
liczba absolwentów ko cz cych studia techniczne stanowi najwi ksz  grup
absolwentów ko cz cych studia wy sze w województwie skim - prawie 12,5 tys.
osób w 2017 roku, co daje drugie miejsce w kraju za województwem ma opolskim.
Corocznie wzrasta liczba osób podsiadaj cych wy sze wykszta cenie (w 2017 roku
liczba ta stanowi a a  25% osób w wieku produkcyjnym).

Zasoby ludzkie dla podmiotów prowadz cych dzia alno  w zakresie technologii
produkcji i przetwarzania materia ów (PPM) tworz  tak e uczniowie i absolwenci szkó
bran owych I stopnia. W 2017 roku na terenie województwa skiego funkcjonowa o
121 szkó  bran owych I stopnia, co stanowi o 10,4% wszystkich szkó  tego typu w kraju.
Liczba uczniów ucz szczaj cych do tego rodzaju szkó  w województwie skim
wynios a 5,4 tys. osób, prawie 14,5% absolwentów szkó  gimnazjalnych kontynuowa o
nauk
w szko ach bran owych I stopnia.

Instytucje otoczenia biznesu s  mocn  stron  województwa skiego. Na terenie
województwa dzia a ponad 20 parków przemys owych i technologicznych, ponad



20 agencji rozwoju, inkubatorów przedsi biorczo ci i centrów innowacji i transferu
technologii, ponad 20 izb gospodarczych i cechów rzemie lniczych, 9 funduszy
po yczkowych i por czeniowych oraz ponad 20 klastrów. Ponadto funkcjonuj  dwie
specjalne strefy ekonomiczne, w których znaczna wi kszo  przedsi biorstw nale y do
sektorów powi zanych z obszarem technologicznym produkcji i przetwarzania
materia ów (PPM).

Województwo skie zajmuje drugie miejsce pod wzgl dem liczby podmiotów
prowadz cych dzia alno  badawczo-rozwojow , ale dopiero pi te miejsce w kraju przy
przeliczeniu liczby podmiotów prowadz cych dzia alno  B+R na 100 tys. mieszka ców.
Du  liczb  osób tworz cych zasoby B+R stanowi  osoby pracuj ce w sektorze
szkolnictwa wy szego oraz w sektorze rz dowych i prywatnych instytucji
niekomercyjnych.

W 2017 roku podmioty prowadz ce dzia alno  na terenie województwa skiego
przeznaczy y  na  dzia alno  B+R  cznie  kwot  1,53  mld  z .  Warto  ta  by a  o  27%
wy sza ni  w 2016 roku. Wi kszo rodków w dzia ach B+R (82%) zosta a
wydatkowana na dzia alno  bie , wydatki inwestycyjne na rodki trwa e stanowi y
zaledwie 18%.

W przypadku produkcji tworzyw polimerowych, jak i produkcji tworzyw ceramicznych
poziom nak adów na dzia alno  B+R w 2016 roku by  bardzo wysoki i stanowi
odpowiednio prawie 1/4 i ponad 1/5 nak adów ponoszonych w ca ym kraju w tych
obszarach dzia alno ci. W obu przypadkach województwo skie zajmowa o pierwsze
miejsce na tle innych województw. W przypadku produkcji tworzyw metalicznych
w 2017 roku nast pi  istotny wzrost nak adów na B+R obszarze produkcji metali.

Poziom nak adów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsi biorstwa funkcjonuj ce
na terenie województwa skiego w 2017 roku wynosi  prawie 14,2 mld z . Nale y
jednak zaznaczy , e kwota ta by a o prawie 3,5% ni sza ni  w roku 2016 pomimo, e
w skali kraju nak ady inwestycyjne w przedsi biorstwach w 2017 roku wzros y o prawie
4,5% w porównaniu z 2016 rokiem.

Przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane na terenie województwa skiego
w 2017 roku ponios y na dzia alno  innowacyjn  nak ady inwestycyjnych rz du
3,17 mld z . Warto  ta stanowi a 11,32% nak adów inwestycyjnych poniesionych
w 2017 roku przez przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane na terenie ca ego
kraju, co da o regionowi skiemu trzecie miejsce w kraju (za województwem
mazowieckim
i ódzkim). Nale y jednak zaznaczy , e w 2017 roku warto  nak adów inwestycyjnych
ponoszonych przez przedsi biorstwa przemys owe zlokalizowane na terenie
województwa skiego na dzia alno  innowacyjn  by a ni sza o 3,4% w porównaniu
z 2016 rokiem i a  o 10,4% ni sza w porównaniu z rokiem 2015. Spadki takie nie by y
zauwa alne w innych województwach (dla przyk adu w województwie mazowieckim
nak ady na dzia alno  innowacyjn  w 2017 roku wzros y prawie o 30% w porównaniu
z 2016 rokiem).



Na terenie województwa skiego funkcjonuje najwi ksza w kraju liczba
przedsi biorstw zajmuj cych si  produkcj  i przetwarzaniem tworzyw metalicznych
(dzia  C24 i C25). W przypadku przedsi biorstw deklaruj cych dzia alno  w zakresie
produkcji i przetwórstwa tworzyw polimerowych (dzia  C22) liczba podmiotów
funkcjonuj cych na terenie województwa skie plasuje go na drugim miejscu w kraju
natomiast w przypadku produkcji i przetwórstwa tworzyw ceramicznych województwo

skie zajmuje 3 miejsce w kraju pod wzgl dem liczby przedsi biorstw (dzia  C23).

Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w województwie skim
w 2018 roku stanowi o 12,5% poziomu przeci tnego zatrudnienia w ca ym kraju.
Plasowa o to województwo skie na drugim miejscu w kraju (po województwie
mazowieckim. Nale y zaznaczy , e z uwagi na procesy restrukturyzacyjne zachodz ce
w strukturze gospodarki województwa powoduj ce zmniejszanie poziomu zatrudnienia
w górnictwie i hutnictwie, do 2015 r. przeci tna liczba osób zatrudnionych w sektorze
przedsi biorstw w województwie skim zmniejsza a si , natomiast pocz wszy
od 2016 roku corocznie wzrasta.

Województwo skie nale y do jednego z najlepiej rozwini tych województw
w Polsce. Jego udzia  w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 roku wynosi
12,2%,  co  stanowi o  drugi  wynik  w  Polsce  za  regionem  mazowieckim.  Warto  PKB
w  przeliczeniu  na  jednego  mieszka ca  w  2017  roku  wynios a  53  495  z ,  co  jest
wynikiem powy ej redniej krajowej (która wynosi 51 760 z ) i pozwala na zaj cie
województwu skiemu 4 miejsca w kraju za regionem mazowieckim, dolno skim
oraz wielkopolskim.

Bior c pod uwag  warto  dodan  brutto nale y stwierdzi , e województwo skie od
lat ma znacz cy udzia  w jej tworzeniu w skali kraju (drugie miejsce za województwem
mazowieckim). Jej warto  z roku na rok ro nie, co pozytywnie wp ywa na rozwój
gospodarczy regionu. Nale y jednak zaznaczy , e prawie 56,6% warto ci dodanej jest
wytwarzane w sektorze us ug, natomiast w przemy le i budownictwie powstaje 42,7%.
Pozosta e 0,7% jest wytwarzane w  rolnictwie i le nictwie. Je li chodzi o warto
dodan  brutto osi gn  przez podmioty w sekcji przetwórstwa przemys owego (sekcja
C) to warto  ta ro nie od 2012 roku i stanowi znacz cy udzia  w warto ci dodanej
brutto wytworzonej w ca ym województwie skim (w 2016 roku stanowi a prawie
26%). Potwierdza to du e znaczenie tego sektora w gospodarce ca ego województwa.

Województwo skie zajmuje czo owe miejsce w kraju (drugie za województwem
mazowieckim) pod wzgl dem warto ci produkcji sprzedanej wyrobów.  W 2017 roku
warto  produkcji sprzedanej podmiotów gospodarczych z sekcji przetwórstwa
przemys owego stanowi a a  80,5% warto ci produkcji sprzedanej przez wszystkie
podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie województwa skiego. Wysoki udzia
w tworzeniu warto ci sprzedanej produkcji zarówno w kraju, jak i w samym
województwie skim maj  tak e podmioty prowadz ce dzia alno  w obszarze
produkcji i przetwórstwa  tworzyw metalicznych, polimerowych oraz ceramicznych. Na
szczególn  uwag  zas uguje fakt, e w 2017 roku a  43% krajowej warto ci produkcji
sprzedanej metali zosta o zrealizowane w województwie skim.



Analizuj c poziom rozwoju przedsi biorstw zlokalizowanych na terenie województwa
skiego mo na stwierdzi , e w 2016 roku a  183 przedsi biorstwa zosta y

zakwalifikowane jako przedsi biorstwa szybkiego wzrostu. Stanowi o to 13,5%
wszystkich przedsi biorstw zaliczonych w kraju do przedsi biorstw szybkiego wzrostu
i plasowa o województwo skie na pierwszym miejscu w ród województw.

Województwo skie od lat charakteryzuje si  du  aktywno ci  patentow . wiadczy
o tym liczba zg oszonych wynalazków do urz du patentowego, która plasuje
województwo skie na drugim miejscu w ród województw (za województwem
mazowieckim). Jednocze nie a  13% wszystkich udzielonych w 2018 roku patentów
w kraju zosta o udzielonych podmiotom z województwa skiego. Nale y jednak
podkre li , e pod k tem skuteczno ci w uzyskiwaniu patentów województwo skie
zajmuje dopiero szóste miejsce (za województwem mazowieckim, ma opolskim,
opolskim, dolno skim oraz zachodniopomorskim).

Województwo skie zajmuje dopiero szóste miejsce (za województwem opolskim,
ma opolskim, lubelskim, mazowieckim i podkarpackim) pod wzgl dem liczby
podmiotów, które wdro y innowacje w 2017 roku. Nale y jednak zaznaczy , e
w przypadku podmiotów deklaruj cych dzia alno  w zakresie produkcji i
przetwarzania materia ów (PPM) a  45,2% przedsi biorstw wytwarzaj cych tworzywa
polimerowe jest aktywna innowacyjnie, w przypadku tworzyw ceramiczny - 37,2%
przedsi biorstw,
 a w przypadku wyrobów z metalu - 33,5% wszystkich przedsi biorstw funkcjonuj cych
w tym obszarze na terenie województwa skiego. Niski jest natomiast udzia
przychodów przedsi biorstw ze sprzeda y produktów nowych lub istotnie ulepszonych
w przychodach ze sprzeda y ogó em.

Podsumowuj c przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy nale y stwierdzi , e
województwo skie ma znacz cy potencja  w zakresie rozwoju technologii w obszarze
technologicznym produkcja i przetwarzanie materia ów (PPM). Przewag  jest wieloletnie
do wiadczenie i tradycja, dost pno  do zasobów surowców mineralnych, a tak e wysoka
aktywno  ekonomiczna podmiotów deklaruj cych dzia alno  w analizowanym obszarze.
Czynnikiem, który niew tpliwie mo e wp yn  na ograniczenie rozwoju analizowanego
obszaru technologicznego jest deficyt zasobów ludzkich, wysokie koszty pracy w porównaniu
z innymi województwami oraz spadaj ca warto  nak adów ponoszonych na dzia alno
inwestycyjn , w tym tak e na dzia ania innowacyjne.
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