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Wprowadzenie 
 
 Rozwój działalności gospodarczej jest jednym z głównych efektów transformacji 

systemowej, a jednocześnie świadczy o pomyślności jej przebiegu. Początek zmian 

rynkowych charakteryzował się dynamicznym wzrostem wartości wskaźników opisujących 

aktywność gospodarczą. W szczególny sposób było to widoczne w okresie boomu 

gospodarczego (1994-1997).  

 Nasilenie procesów restrukturyzacyjnych, w końcu lat 90., spowodowało że 

zasadniczą rolę zaczęły odgrywać zmiany o charakterze jakościowym. Tym samym ich 

pomiar na podstawie „twardych” i często „nieaktualnych” danych statystyki publicznej jest 

utrudniony, a dzięki Ustawie o ochronie danych osobowych, często wręcz niemożliwy. 

Sytuacja ta wymusza więc konieczność podejmowania badań przekrojowych. 

 Polską literaturę dotyczącą zmian aktywności gospodarczej należy określić jako 

bardzo bogatą (Gałązka, Mync 1994; Domański 1995; Gorzelak., Jałowiecki 1996; Kamińska 

1996; Hryniewicz 2000). Badania tego typu prowadzone są na poziomie krajowym, 

regionalnym oraz w układach lokalnych. W ostatnim z wymienionych przypadków, prace 

skupiają się głównie na kształtujących się zróżnicowaniach przestrzennych oraz próbach 

wskazania warunkó rozwoju działalności gospodarczej. Ze względu na zakres statystyki 

publicznej, opierają się one jednak na ubogim materiale statystycznym. Prostą konsekwencją 

tego jest brak analiz działalności gospodarczej w układach lokalnych, które jednocześnie 

nawiązywałyby do zmian koniunktury w skali kraju, lub regionu. Dlatego niezbędne wydaje 
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się być podejmowanie tego typu badań – łączących skalę poszczególnych miejscowości z 

różnymi aspektami koniunktury ogólnokrajowej. Pozwolą one na pełniejsze poznanie 

mechanizmów powstawania zróżnicowań przestrzennych. 

 
1. Cel, zakres i źródła opracowania 

 

 Głównym celem opracowania jest określenie tendencji zmian podstawowych 

wielkości opisujących polski rynek pracy, w jego części dotyczącej pracujących. Problemami 

stanowiącymi główną oś rozważań, będą struktura pracujących w układzie sekcji i sektorów, 

zmiany liczby podmiotów gospodarczych, samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc 

pracy. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona charakterystyka wybranych 

miejscowości Dolnego Śląska. 

 Badaniem, na poziomie poszczególnych jednostek osadniczych, objęto 9 

miejscowości: 

− 6 miast - Bolesławiec, Chojnów, Góra, Oborniki Śląskie, Wołów, Złotoryja;  

− 3 miejscowości wiejskie wchodzące w obręb bezpośredniej strefy podmiejskiej 

Wrocławia - Bielany Wrocławskie, Długołęka, Mirków.  

 Miejscowości uwzględnione w badaniu należą do jednostek, które można określić 

mianem beneficjentów procesu transformacji systemu gospodarczego. Należy zaznaczyć, że 

w poszczególnych przypadkach jest to efekt odmiennych czynników (np. Bielany 

Wrocławskie, Długołęka, Mirków stanowią element składowy aglomeracji wrocławskiej; 

Chojnów – istniejące w dalszym ciągu powiązania z LGOM-em; Oborniki Śląskie, Wołów – 

związki funkcjonalne – wchodzą w skład „wyznaczonego” obszaru metropolitalnego 

Wrocławia). 

 Źródła danych to ogólnie dostępne dane statystyczne pochodzące z roczników 

statystycznych oraz dane zgromadzone w trakcie terenowych badań ankietowych. Badania 

bezpośrednie przeprowadzono w ww. miejscowościach w latach 1998–2003. 

 Dla całości pracy Ważne jest zaobserwowanie, czy problemy stanowiące główną oś 

rozważań w skali makro (kraju) i mezo- (regionów-województw) są widoczne w jednostkach 

wybranych do analizy. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia wobec wzrostu 

poziomu zróżnicowań wewnątrzregionalnych oraz braku obserwowalnych pozytywnych 

zmian na szczeblu lokalnym (Jakubowicz, Raczyk 2002; Raczyk 2003).  

 W dłuższym horyzoncie czasu, rozdźwięk między informacjami dostarczanymi przez 

publikatory – media – a obserwowaną rzeczywistością, prowadzi do wzrostu niezadowolenia 
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społecznego i sprzyja upowszechnianiu się postaw roszczeniowych. W efekcie stanowi to 

istotne zagrożenie dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego oraz może prowadzić 

do spadku różnych form aktywności społecznej i gospodarczej w skali lokalnej. Dlatego 

badanie relacji między sferą gospodarczą na poziomie krajowym (regionalnym) oraz 

lokalnym może stanowić element kształtowania polityki gospodarczej i społecznej przez 

władze samorządowe. 

 

2. Kontekst ogólnokrajowy 

 

 Stan polskiej gospodarki najczęściej charakteryzowany jest przez pryzmat: 

− systematycznie, choć z rożnym natężeniem, wzrastającej wartości Produktu 

Krajowego Brutto;  

− rosnących rozmiarów bezrobocia; 

− tercjaryzacji przestrzeni społeczno-gospodarczej.  

Najbardziej interesuje wydaje się być trzecie z wymienionych zagadnień. 

 Zmiany relacji, w układzie trzech sektorów gospodarki można traktować, jako 

charakterystyczne dla momentu przejścia od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa 

usługowego. W polskiej rzeczywistości można mówić o nakładaniu się tofflerowskich fal. 

Nakładają się zjawiska właściwe gospodarce przedindustrailnej, industrialnej oraz 

postindustrialnej. „Stare” chce zatrzymać „nowe”, gdy „nowe” stara się zbawić świat. 

 Polski rynek pracy po 1990 r., to zasoby siły roboczej na niewiele zmiennym poziomie 

blisko 18 mln osób. Skupiając uwagę na dwóch zasadniczych jej elementach, a mianowicie 

pracujących i bezrobotnych zauważamy, że zasoby siły roboczej są ich wypadkową. Mimo 

utrzymywania się zasobów siły roboczej na niezmiennym poziomie, za niepokojący należy 

uznać stały spadek liczby pracujących. Obecnie jest on najniższy w całym okresie przemian. 

Kształtuje się na poziomie 14,7 mln. Oznacza to, że w stosunku do maksymalnego 

„zatrudnienia”, w 1997 r., na przestrzeni 4 lat nastąpił spadek o 1,3 mln osób. Spadek 

„zatrudnionych”, w dalszym ciągu, przekłada się wzrastającą liczbę bezrobotnych. Jednak 

dynamika zmian jest niższa. „Optymizm” ten burzy dynamicznie wzrastający odsetek 

ludności w wieku produkcyjnym. Wydaje się, że „prawdziwe” rozmiary zjawiska bezrobocia, 

i problemów z nimi związanych, dopiero dotkną polskie społeczeństwo w perspektywie 

najbliższych 5-10 lat. Będzie to spowodowane wchodzeniem na rynek pracy tzw. roczników 

wyżowych. Zjawisko to zostanie w pewnym stopniu złagodzone przez możliwość 
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podejmowania pracy w państwach UE. Pierwsze prognozy mówią o ok. 100 tys. osób, które 

będą aktywnie poszukiwać pracy poza granicami kraju. Wyjściem z tej sytuacji może być 

samozatrudnienie – praca na własny rachunek. Ogólnie poza dwoma sekcjami, handlem i 

naprawami (G) oraz hotelami i restauracjami (H), następuje wzrost odsetka pracujących na 

własny rachunek. Natomiast w przypadku rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa (A), przetwórstwa 

przemysłowego (D) oraz administracji (L) można mówić o stabilizacji tego udziału. 

Największy odsetek pracujących na własny rachunek charakterystyczny jest dla sekcji A. W 

dalszej kolejności, z co najmniej 20% pracujących na własny rachunek, znajdują się sekcje 

usługowe, takie jak: handel i naprawy (39%), hotele i restauracje (34%); obsługa 

nieruchomości i firm (K - 29%); pozostała działalność usługowa i komunalna (O - 29%) oraz 

pośrednictwo finansowe (J - 20%). Należy także wymienić budownictwo (F - 26%) oraz 

rybołówstwo i rybactwo (B - 22%). Pomijając sekcje górnictwa i kopalnictwa (C) oraz 

wytwarzania i zaopatrywania w energie elektryczną, wodę i gaz (E), ze względu na niskie 

wartości początkowe, które spowodowały „zawyżanie” wartości zmian, największe przyrosty 

dotyczyły działalności zaliczonych do sekcji J, B, N (ochrona zdrowia i opieka społeczna), I 

(transport, gospodarka magazynowa i łączność) oraz K. Warto zwrócić uwagę, że symptomy 

rozwoju dotyczą działalności nie tworzących nowego dobra, a tylko uczestniczących w 

ochronie zasobów pracy (sekcja N) lub stanowiących otoczenie innych działów. 

Obserwowane spadki rozmiarów samozatrudnienia, szczególnie w przypadku sekcji G oraz 

częściowo H, można tłumaczyć przejmowaniem tego rodzaju działalności przez kapitał 

zachodni, oraz koncentracją tego rodzaju działalności. 

 Po 1990 r. nie następowały istotne zmiany struktury pracujących w układzie trzech 

sektorów. Dominującą rolę w gospodarce odgrywa sektor usług. Na przestrzeni ostatnich 10 

lat umocnił swoje znaczenie o 4%. Obecnie sektor usług koncentruje 45% pracujących. 

Wzrost znaczenia sektora usługowego odbywał się kosztem spadku udziału pracujących w 

przemyśle. Usługi przejęły 80% tego spadku. Pozostała jego cześć powiększyła znaczenie 

sektora I – rolnictwo. Bardzo istotną kwestią pozostaje przy tym to, na ile zmiany struktury są 

wynikiem przesunięć pracujących między sektorami, a na ile spadkiem liczby pracujących i 

niedoszacowaniem małej przedsiębiorczości. Jednak za uzasadnioną można uznać tezę o 

uwstecznianiu się struktury pracujących w układzie trzech sektorów gospodarki. Przejawia się 

to w utrzymywaniu się blisko 31% udziału pracujących w rolnictwie, w znacznym stopniu 

przewyższając znaczenie sektora przemysłowego (24%). Uwsteczniania struktury nie należy 

łączyć z produktywnością i tworzeniem wartości dodanej, które co do wartości są najwyższe 
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dla sektora usług. Proces przejścia do gospodarki postidustrialnej nie jest „czysty” – zdaje się 

być hamowany przez nieproporcjonalnie rozwinięty sektor rolnictwa.  

 Po rozbiciu na poszczególne sekcje – rodzaje działalności, zauważamy że największe 

znaczenie w strukturze pracujących ma sekcja A. Na drugim miejscu znajduje się 

przetwórstwo przemysłowe, a dopiero na trzecim sekcja usługowa – handel i naprawy. 

Wzajemne relacje i dominacja sekcji A jest tym bardziej widoczna, gdy dodamy, że przewaga 

znaczenia w strukturze, nad drugą w kolejności, jest blisko dwukrotna, oraz że kumuluje ona 

blisko 1/3 pracujących. Dodatkowo, jako jedyna, charakteryzowała się największymi 

zmianami, na poziomie 2,5%, w badanym okresie. 

 Pozostałe sekcje mają niewielkie znaczenie w ogólnej liczbie pracujących – poniżej 

7%. Pomijając wcześniej wspomniane, jedynymi sekcjami, charakteryzującymi się wzrostem 

udziału w strukturze pracujących, były sekcja J (przyrost o 0,7% w latach 1992-2001), K 

(2,1), L (1,6) oraz M (edukacja - 0,8).  

 W ostatniej dekadzie XX w. wzrost znaczenia sektora III dokonał się, w blisko ¼, 

dzięki rozwojowi administracji (L). Istnieje bezpośredni związek rozwoju sekcji L z 

wprowadzoną w 1999 r. reformą administracyjną. Jednocześnie należy wskazać na istotny 

rozwój sekcji otoczenia biznesu (J+K). Jednak wydaje się, że powinien on iść w parze ze 

zmianami jakościowymi oraz wzrostem wydajności pracy w przemyśle. Wynika to z tego, że 

sekcje te nie tworzą nowego dobra i nie są jeszcze tak konkurencyjne, aby rywalizować na 

rynkach międzynarodowych. Dodając do tego sferę edukacji należy przypuszczać, że efekty, 

w postaci odczuwalnego przez obywateli wzrostu gospodarczego, są kwestią przyszłości. 

 W całym badanym okresie obserwowano stały wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych we wszystkich sekcjach. Jednak dynamika tego wzrostu ma tendencję 

spadkową. Jakkolwiek przeciętne zmiany liczby podmiotów kształtowały się na poziomie 

ponad 230%. Niemniej jednak w obrębie większości sekcji przyrosty oscylowały wokół 

150%. Największe zmiany dotyczyły tych rodzajów działalności, które wchodzą w skład 

sekcji A, E, J, K, L, Q (organizacje i zespoły eksterytorialne). Można to interpretować jako 

nasycenie rynku co do liczby podmiotów, co nie wyklucza zmian o bilansie zerowym, a tym 

samym może prowadzić do przekształceń jakościowych. 

 

3. Kontekst wybranych jednostek 

 

 Bardzo często wartość badań ankietowych, ich wiarygodność oraz moc wyjaśniająca, 

poddawane są w wątpliwość. Wynika to nie tyle z samego procesu doboru próby, narzędzia 
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czy techniki badania ile pojawiających się odmów, niepełnych odpowiedzi, rezygnacji w 

trakcie przeprowadzania rozmowy z respondentem. Jednak za nieuzasadnione należy uznać 

negowanie prowadzenia tego typu badań. Wynika to z tego, że często pozwalają one na 

obserwację początków kształtowania się zjawisk i procesów, „niewidocznych” w skali makro. 

 Aby odnieść się do wartości materiału zebranego drogą ankietyzacji, dokonano 

zestawienia liczby instytucji, do których dotarto, z wykazaną w systemie REGON. Przeciętnie 

badanie ankietowe objęło niespełna 30% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 

REGON. W przypadku Wołowa i Góry uzyskano informacje od blisko 40% podmiotów. 

Najmniej natomiast w Bolesławcu i Złotoryi (odpowiednio 15 i 17%). Uwzględniając 

szacunki GUS mówiące o tym, że ok. 40% firm, wykazanych w systemie REGON nie 

istnieje, można przyjąć, że analizą objęto ponad 50% rzeczywiście istniejących podmiotów 

gospodarczych (Warunki powstawania ... 2001). Wnioski formułowano na podstawie 

przyjętego założenia, że struktura braków jest identyczna z obserwowaną na podstawie 

zebranego materiału. 

 W początkowym okresie transformacji beneficjantami korzyści były ośrodki miejskie. 

Dopiero później pod wpływem przekształceń, szczególnie w obrębie miast, dochodziło do 

przenoszenia korzyści na tereny bezpośrednio z nimi sąsiadujące. Dobrym wskaźnikiem, 

wcześniejszego stwierdzenia, może być liczba (frakcja), lub też kumulowany odsetek 

podmiotów gospodarczych według okresu powstania. Należy stwierdzić, że przyrosty 

podmiotów gospodarczych następowały w okresach, kiedy wyraźnie uwidaczniała się luka w 

nakładach na sferę społeczną. W szczególny sposób dotyczyło to lat 70. (ryc. 1). 

 W lawinowy sposób podmioty gospodarcze zaczęły powstawać na przełomie lat 80. i 

90. W przypadku miast wystąpiło to w pierwszej połowie lat 90. Wyjątkiem w badanej grupie 

miast są Oborniki Śląskie, które w porównaniu z okresem powstawania podmiotów zbliżone 

są w dużym stopniu do Mirkowa, Długołęki i Bielan Wrocławskich – miejscowości 

wchodzących w skład strefy podmiejskiej – aglomeracji Wrocławia. Dla miejscowości strefy 

podmiejskiej proces swobodnego kreowania działalności gospodarczej, zapoczątkowany na 

początku okresu transformacji, miał swoją kulminację w drugiej połowie lat 90. (Ilnicki 

2001). Powyższe stwierdzenie przybiera na sile, gdy weźmiemy pod uwagę to, że przeciętnie 

blisko 53% firm obecnie istniejących, powstało po 1995 r. Dla miast druga połowa lat 90. 

była również okresem dynamicznych przyrostów instytucji. Jednak różnica między pierwszą 

a drugą pięciolatką co do wielkości przyrostów dla miast, nie była tak znaczna, jak w 

przypadku miejscowości strefy podmiejskiej.  
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 Mówiąc o działalności gospodarczej trudno nie dokonać analizy zróżnicowania 

podmiotów według wielkości, ze względu na liczbę pracujących, oraz struktury rodzajowej 

działalności w układzie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

 Między miastem a wsią brak jest istotnych różnić w charakterze rozkładów wielkości 

podmiotów gospodarczych, ze względu na liczbę pracujących. W zdecydowany sposób 

przeważają mikro przedsiębiorstwa – o 1, 2 lub 3 osobach pracujących. Łącznie stanowią one 

ok. 60% wszystkich podmiotów. Następnie, z przeciętnie 10% znaczeniem w strukturze, 

znajdują się podmioty gospodarcze o liczbie pracujących w przedziale od 10-50 osób (ryc. 2).  

 Warto zwrócić także uwagę na odmienność Bielan Wrocławskich i Długołęki. Polega 

ona na tym, że średnie (od 50-250 pracujących) i duże podmioty (powyżej 250) stanowią w 

ich obrębie przeciętnie ok. 30%. Częściowo wynika to ze struktury rodzajowej podmiotów 

gospodarczych oraz liczby pracujących w ich obrębie. Dominują w nich działalności 

wchodzące w skład sekcji handel i naprawy oraz przetwórstwo przemysłowe. W przypadku 

miast pewną odmiennością charakteryzuje się Wołów. Polega ona na niewielkim udziale 

podmiotów powyżej 10 osób, jak i niekorzystnej strukturze, przejawiającej się w 

wyrównanym udziale poszczególnych klas wielkościowych funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych. 

 Grupując podmioty gospodarcze według sekcji PKD zauważamy, że w przypadku 

miast mamy do czynienia z dominującym znaczeniem sekcji D i G, odpowiednio na 

przeciętnym poziomie 10 i 53%. Dla strefy podmiejskiej, do ww. sekcji, należy dodać sekcję 

H oraz wyraźnie zaznaczającą się J i K. Dla Bielan Wrocławskich, Długołęki oraz Mirkowa 

kształtują się one (H, J+K) przeciętnie na poziomie 5%. Jednocześnie zauważalny jest 

całkowity brak instytucji reprezentujących sektor I – rolnictwo. Tylko w przypadku trzech 

jednostek: Obornik Śląskich, Wołowa i Złotoryi zarejestrowano niecałe 3% podmiotów 

zaklasyfikowanych do sekcji A.  

 Sprawdzenia wartości zebranego materiału, przez badanie bezpośrednie, można 

dokonać także 1 porównując strukturę podmiotów w układzie sekcji PKD, zarejestrowanych 

w systemie REGON z zaobserwowaną na podstawie danych zebranych w badaniach 

terenowych 2. Uogólniając, można stwierdzić daleko idące podobieństwo struktur. Istotne 

różnice dotyczą tylko czterech sekcji (G, K, F, I.). W przypadku handlu i usług mamy do 

czynienia z przeciętnie 14% „nadreprezentacją” tego rodzaju działalności w stosunku do jej 

                                                 
1 Poza sprawdzeniem wiarygodności zebranego materiału chodzi o zweryfikowanie przyjętego założenia o 

proporcjonalności braków w strukturze podmiotów, w układzie sekcji, uzyskanej z badań terenowych, z tą 
pochodzącą z systemu REGON. 
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znaczenia w systemie REGON. Dla trzech pozostałych mamy sytuację odwrotną. Przeciętnie 

nie dotarto do 11% podmiotów, (sekcja K), 9% (F), 4% (I). Wytłumaczeniem tego może być 

„specyfika prowadzonej działalności” w obrębie tych sekcji. Są to firmy, które faktycznie 

działając „nie są widoczne” w przestrzeni instytucjonalnej danej miejscowości 3. Porównując 

nad i nie „doreprezentowanie” w badaniu, jest oczywiste, że dominacja sekcji G wynika tylko 

z niemożności dotarcia do wszystkich firm. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z tego, że 

przyjęcie formuły badania bezpośredniego „uniemożliwiło” dotarcie do wszystkich 

podmiotów. Poza tym badanie miało w większym stopniu charakter inwentaryzacji a nie 

weryfikacji rejestru REGON. Dla pozostałych rodzajów działalności (sekcji) różnice 

przeciętnie oscylowały wokół zera. 

 Porównując strukturę podmiotów gospodarczych ze strukturą pracujących, w ramach 

poszczególnych sekcji PKD, zauważamy podobieństwo ich rozkładów. Należy zaznaczyć, że 

dla miast w strukturze podmiotów, w stosunku do udziału pracujących danej sekcji, 

przeważają firmy z sekcji G, a następnie D. Przewaga odsetka podmiotów gospodarczych nad 

odsetkiem pracujących jest co najmniej dwu, a maksymalnie 6-krotna. Natomiast w strukturze 

pracujących dominuje sekcja D. Wyjątek stanowi Bolesławiec, a w mniejszym stopniu 

Złotoryja, będące ważnymi ośrodkami obsługi obszarów sąsiednich w zakresie szerokiego 

wachlarza usług (funkcja egzogeniczna). 

 W przypadku miejscowości wiejskich można mówić o równowadze znaczenia 

poszczególnych sekcji w obrębie obu struktur (podmiotów gospodarczych oraz pracujących w 

poszczególnych sekcjach). Należy jednak zwrócić uwagę na zaznaczoną nadreprezentację 

pracujących nad podmiotami w sekcji D, G, H. Innymi słowy, na ich terenie występują 

większe, co do liczby pracujących, podmioty gospodarcze. Natomiast dla miast mamy 

sytuację wyraźne odmienną, z zaznaczonym rozdrobnieniem podmiotów w sekcji G.  

 Innym zagadnienie budzącym szeroką dyskusję, szczególnie na początku okresu 

transformacji, były gwałtowne spadki dojazdów do pracy. W okresie transformacji strefy 

dojazdów zmniejszały się, rzadziej ulegały przekształceniom i reorientacji. Jednak w dalszym 

ciągu dojazdy do pracy są widoczne na lokalnych rynkach pracy i odzyskują swoje 

wcześniejsze znaczenie w ich kreowaniu.  

                                                                                                                                                         
2 W analizie pominięto miejscowości wiejskie. 
3 Ankietyzacji podlegały podmioty gospodarcze widoczne w przestrzeni danej jednostki osadniczej. Jako 

wyróżnik widoczności podmiotu przyjęto obecność szyldu lub informacji o prowadzonej działalności. W 
przypadku takich działalności, jak budownictwo, transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz obsługa 
nieruchomości i firm, szyld jest„zbytkiem. Tego rodzaju firmom do prowadzenia działalności wystarczy 
głównie „samo zarejestrowanie” – „nie potrzeba jest im siedziba”, szyld, salon .  
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 Między miastem a wsią (strefą podmiejską), w grupie analizowanych jednostek, 

widoczna jest duża różnica w udziale dojeżdżających w ogólnej liczbie pracujących. Na rynku 

pracy Bielan Wrocławskich, Długołęki i Mirkowa zdecydowanie dominują dojeżdżający (ryc. 

3). Stanowią oni co najmniej 60% ogólnej ich liczby 4. Spośród miast, tylko Bolesławiec 

charakteryzuje się znacznym udziałem dojeżdżających. Tylko w jego przypadku można 

mówić o egzogeniczności zaspokajania potrzeby pracy ludności z jego otoczenia. Dla 

pozostałych miast możemy mówić o nastawieniu na siłę roboczą pochodzącą z jednostki, a 

tylko w niewielkim stopniu „pobudzenia otoczenia”. Dojeżdżający tworzą ich rynek pracy nie 

więcej niż w 20%.  

 W strukturze dojazdów do pracy dominują dwie sekcje, przetwórstwo przemysłowe 

oraz handel i naprawy. Interesujące jest to, że największy odsetek dojeżdżających do pracy w 

„przemyśle” wystąpił w Długołęce (17%). 

 Podobnie, jak w analizie liczby podmiotów w układzie sekcji, zauważamy śladową 

reprezentację dojeżdżających do sektora rolnictwa. Wyraźniej zaznaczone jest to w przypadku 

takich miast, jak Bolesławiec, Oborniki Śląskie, Góra. Należy także podkreślić wyraźnie 

widoczne, w miejscowościach strefy podmiejskiej, zjawisko dojazdów do pracy do sekcji 

otoczenia biznesu. 

 Mimo wskazanych wcześniej relatywnie niskich zmian znaczenia sektora usługowego, 

warto przyjrzeć się jego zmianom wewnętrznym. Zostanie to dokonane na przykładzie 

sektora usługowego miasta Oławy 5.  

 W sektorze usługowym Oławy, w okresie czerwiec–maj 2003 r., powstały 178 

podmioty, a 44 zakończyły swoją działalność. Blisko połowa zlikwidowanych firm 

prowadziła działalność w obrębie sekcji G. Wysokimi przyrostami liczby nowych 

podmiotów, w stosunku do istniejących, charakteryzują się sekcje otoczenia biznesu, hotele i 

restauracje oraz handel i naprawy. Natomiast przy porównaniu struktur wyraźnie korzystniej 

wypada sekcja G, a po niej J i K. Malejące znaczenie w strukturze sektora usługowego 

odnotowują tzw. usługi nierynkowe (L, M, N). 

 Widoczny także w przypadku badań szczegółowych, dynamiczny rozwój otoczenia 

biznesu napawa optymizmem. Należy jednak zaznaczyć, że odbywa się on w obrębie działów 

stanowiących działalność pomocniczą oraz pozostałą, lub też obsługę nieruchomości. Tym 

                                                 
4 Wartość dla Bielan Wrocławskich jest zaniżona ze względu na nieudzielanie informacji przez firmy tworzące 

tzw. Węzeł Bielański. W tym przypadku wydaje się, że nie będzie przesadą mówienie o blisko 100% 
tworzeniu rynku pracy przez osoby nie będące mieszkańcami Bielan Wrocławskich. 
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samym ich rozwój jest uzależniony od zmian i kondycji pozostałych działów, niż wynikałoby  

to z samej definicji otoczenia biznesu. 

 

Wnioski końcowe 

 

 Jednostki podlegające badaniu, tak jak i region, charakteryzują się wysokim stopniem 

zaawansowania przekształceń w obrębie gospodarki. Dotyczy to w szczególności szeroko 

rozumianej sfery działalności gospodarczej. Wszystkie analizowane miasta, jak i 

miejscowości wchodzące w delimitowany obecnie obszar metropolitalny Wrocławia, są 

beneficjentami korzyści okresu transformacji. Potwierdzeniem tego może być odsetek 

podmiotów gospodarczych według okresu powstania. Wyraźnie widoczna jest cezura 

czasowa przełomu lat 80. i 90. dla miast, a drugiej połowy lat 90. dla miejscowości 

stanowiących zaplecze Wrocławia.  

 Nowopowstające podmioty gospodarcze, jakkolwiek powiększają ich ogólną liczbę, to 

dynamika ich zmian ma tendencje spadkową. Jest to widoczne przy odnoszeniu zmian, w 

dłuższych okresach czasu, do roku poprzedniego, a nie jednego bazowego. Świadczyć to 

może o końcu zmian ilościowych, a zapoczątkowaniu przekształceń jakościowych w obrębie 

podmiotów gospodarczych utrzymujących się na rynku.  

 W strukturze wielkościowej podmiotów przeważają z 1, 2 lub 3 osobami pracującymi, 

stanowiąc łącznie ok. 60% wszystkich firm. Należy podkreślić, że dalsze utrzymywanie się 

tak wysokiego udziału mikropodmiotów należy interpretować jako niekorzystne. Głównie 

wynika to z tego, że nie tworzą one dodatkowych miejsc pracy poza samozatrudnieniem 

założyciela firmy. 

 W strukturze pracujących, w układzie sekcji PKD, jest obserwowany wzrost znaczenia 

działalności otoczenia biznesu (J+K) oraz administracji (L). Znalazło to swoje 

odzwierciedlenie w ponadprzeciętnym wzroście liczby podmiotów gospodarczych w systemie 

REGON. Łączny ich przyrost obejmował blisko 70% zmian w obrębie sektora usługowego. 

Jakkolwiek optymizmem napawa dynamiczny rozwój sektora otoczenia biznesu, to jednak 

szczegółowa obserwacja uwidacznia, że dotyczy on w przeważającej mierze działów 

obejmujących działalność pomocniczą, pozostałą lub związaną z obsługą nieruchomości. 

                                                                                                                                                         
5 Analiza tylko w obrębie miasta Oławy podyktowana jest posiadaniem dla niej danych z systemu REGON dla 

dwóch punktów czasowych – czerwiec 2002 r. – maj 2003 r. Dane zaczerpnięto z pracy O. Domaradzkiej 
(2003). 
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Nieprzecenianie tego wzrostu wynika z tego, że zależne są one od kondycji pozostałych sekcji 

i w niewielkim stopniu przyczyniają się do wytwarzania wartości dodanej. 

 Przy bardzo wysokim realnym bezrobociu w kraju, jak i w poszczególnych jego 

regionach, pozytywnie należy odebrać systematycznie wzrastający udział pracodawców i 

pracujących na własny rachunek w większości sekcji gospodarki narodowej.  

 Zasygnalizowane pozytywne efekty transformacji, zarówno dla kraju, jak i regionu, w 

dłuższym horyzoncie czasu, bez dalszego ich dynamizowania nie zapewnią ciągłego sukcesu. 

Trudno nie dostrzec relatywnie niewielkich zmian w kierunku kształtowania się gospodarki 

postindustrialnej. Wydaje się, że usprawiedliwionym jest mówienie o zaznaczającym się 

uwstecznianiu struktury pracujących w układzie trzech sektorów gospodarki. 
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Ryc. 1. Frakcja podmiotów gospodarczych według roku (okresu) powstania  
w wybranych miejscowościach 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Ryc. 2. Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych według liczby pracujących  
w wybranych miejscowościach 
Źródło: Opracowanie własne 
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Ryc. 3. Udział dojeżdżających w ogólnej liczbie pracujących oraz 
 znaczenie poszczególnych sekcji w  potencjale zamiejscowych 

Źródło: Opracowanie własne 
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