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1 WYNIKI ANALIZY CZYNNIKOWEJ 

Rezultatem analizy czynnikowej było 18 czynników, do których przypisano wagi (na podstawie tego jak dużo – 
jaki % zróżnicowania powiatów one wyjaśniały).  
 
Biorąc pod uwagę kompozycję czynników można przyjąć następującą ich interpretację: 
 
Czynnik 1 – urbanizacja 
Czynnik o największym znaczeniu – wyjaśniający ponad 29% zróżnicowania powiatów. Jest to czynnik złożony, 
wskazujący na wysoką pozycję powiatu w różnych obszarach związanych ogólnie z rozwojem gospodarczym 
oraz z warunkami życia charakterystycznymi dla środowiska miejskiego. W czynniku tym największą rolę 
odgrywają wskaźniki związane z rozwojem przedsiębiorczości: liczba osób prowadzących działalność 
gospodarczą oraz liczba małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo duże znaczenie mają także wskaźniki 
określające stosunkowo wysokie wykształcenie mieszkańców – wysoki odsetek osób z wyksztalceniem wyższym 
i średnim, przy jednocześnie niskim odsetku osób słabiej wykształconych. W kompozycji tego wskaźnika ważną 
rolę odgrywa również wysoki odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 
Ważne są tutaj także takie aspekty jak dobrze rozwinięta komunikacja oraz dobrze rozwinięte usługi.  
W czynniku tym mamy do czynienia ze stosunkowo niskim odsetkiem osób bezrobotnych, w szczególności tych 
z najmłodszej grupy wiekowej. 
Dodatkowo charakterystyczne są tutaj stosunkowo wysokie dochody gmin oraz zasobność gmin pod względem 
mieszkaniowym. 
W kompozycji tego czynnika wysoką rolę odgrywa odsetek ludności mieszkającej w miastach oraz niewielki 
udział w gospodarce podmiotów w sekcjach rolnictwo i leśnictwo. 
Czynnik ten związany jest także ze stosunkowo wysokim odsetkiem osób starszych, osób w wieku 
poprodukcyjnym, wśród mieszkańców. 
 
Czynnik 2 – edukacja zawodowa i rozwój 
Czynnik wyjaśniający ponad 11%  zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
Jest to czynnik dwuwymiarowy. Nacisk położony jest tutaj z jednej strony na edukację zawodową – duża liczba 
szkół zawodowych, duża liczba absolwentów oraz duża liczba zdających egzamin zawodowy, z drugiej zaś na 
rozwój gospodarczy – nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach oraz rozwój handlu. 
 
Czynnik 3 – silna pozycja przemysłu 
Czynnik wyjaśniający ponad 9% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
W czynniku tym podstawową rolę odgrywają aspekty związane z przemysłem – wartością środków trwałych  
w przedsiębiorstwach, nakładami inwestycyjnymi w przemyśle. Charakterystyczna jest tutaj także wysoka 
emisja zanieczyszczeń powietrza mogąca być wskaźnikiem właśnie silnej pozycji przemysłu, zwłaszcza opartego 
jeszcze na starych technologiach. 
 
Czynnik 4 –gospodarka wodna 
Czynnik wyjaśniający 6,7% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
Związany ze wskaźnikami dotyczącymi poboru wody, produkcji ścieków i odpadów, a także z rozwojem 
kanalizacji.  
 
Czynnik 5 – wysoki przyrost naturalny 
Czynnik wyjaśniający 5,9% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
W czynniku tym dominujące znaczenia ma wysoki odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, stosunkowo 
wysoki przyrost naturalny, a także (zapewne związana z duża liczbą młodych małżeństw) wysoka liczba 
mieszkań oddanych do użytku. 
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Jest on także negatywnie związany z odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym. 
 
Czynnik 6 – aktywne skupiska ludności 
Czynnik wyjaśniający 5,7% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
W czynniku tym nacisk położony jest na wysoki odsetek ludności, a także wysoką aktywność obywatelską (liczba 
fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych). To co charakterystyczne w kompozycji tego czynnika to 
obecność dużych przedsiębiorstw, a także zapewne związane z tym wysokie dochody gmin. 
 
Sześć czynników omówionych powyżej tłumaczy łącznie ponad 67% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
Pozostałe wyróżnione czynniki są już czynnikami w zasadzie jednowymiarowymi, a także posiadającymi 
znacznie mniejszą funkcję wyjaśniającą. Żaden z nich nie wyjaśnia więcej jak 3% różnic pomiędzy powiatami. 
 
Czynnik 7 – niski poziom bezrobocia 
Czynnik wyjaśniający 2,7% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
Związany głównie z niskim poziomem bezrobocia, w tym również w szczególności bezrobocia długotrwałego. 
 
Czynnik 8 – wysoki poziom rozwoju sektorów: budownictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
informacja oraz komunikacja 
Czynnik wyjaśniający 2,5% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
Charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju takich sektorów jak: budownictwo, działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa , informacja oraz komunikacja. 
 
Czynnik 9 – wysoka dynamika zatrudnienia 
Czynnik wyjaśniający 2,4% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
To wysoka dynamika zatrudnienia, dynamika, która dotyczy szczególnie takich sektorów jak: przemysł oraz  
budownictwo. 
 
Czynnik 10 - wysoka pozycja firm z branży informacja i komunikacja 
Czynnik wyjaśniający 2,0% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
Czynnik 11 - wysoka pozycja firm z branży handel i naprawa pojazdów samochodowych 
Czynnik wyjaśniający 2,99% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
Czynnik 12 - wysoka pozycja firm z branży transport i gospodarka magazynowa 
Czynnik wyjaśniający 2,7% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
Dla czynnika tego charakterystyczna jest także wysoka pozycja firm z branży pozostałych usług. 
 
Czynnik 13 – wysoki poziom oczyszczania ścieków 
Czynnik wyjaśniający 1,87% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
Czynnik 14 - mała liczba samochodów osobowych 
Czynnik wyjaśniający 1,82% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
Czynnik 15 - wysoki odsetek dróg gruntowych w drogach powiatowych 
Czynnik wyjaśniający 1,8% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
Czynnik 16 - dostęp do dóbr kultury (kin, teatrów, bibliotek) 
Czynnik wyjaśniający 1,77% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
Czynnik 17 – dynamika zatrudnienia w branżach finansowych 
Czynnik wyjaśniający 1,75% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
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Czynnik 18 – dynamika zatrudnienia w branżach: handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja. 
Czynnik wyjaśniający 1,6% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
Wyróżnionych 18 czynników wyjaśnia 92% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
 
W tabelach poniże przedstawiono szczegółowe wyniki analizy czynnikowej. 
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Tabela 1: Wyniki analizy czynnikowej – im większa wartość tym w większym stopniu dany wskaźnik ma pozytywne znaczenie w kompozycji danego czynnika, im mniejsza wartość ujemna 

tym większe znaczenie negatywne w kompozycji danego czynnika 

Macierz rotowanych składowych - kompozycja czynników 

  czynniki 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

,951 -,105                                 

małe i mikro przedsiębiorstwa na 10 
tys mieszkańców 

,937         ,252         ,108               

podmioty gospodarki na 10 tys 
mieszkańców 

,937         ,255         ,106               

jednostki nowo zarejestrowane w 
rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

,916         ,216         ,162             ,116 

procent osób z wykształceniem: 
średnie  

,911 ,209 ,196 ,141   ,142                         

procent osób z wykształceniem: 
podstawowe ukończone 

-,895 -,182 -,199 -,134   -,206                         

Odsetek dzieci 3-6 objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

,883 ,153 ,138     ,119 ,202 ,124   -,103 ,120     ,147         

procent osób z wykształceniem: 
średnie ogólnokształcące 

,881 ,226     -,123 ,284                         

Odsetek dzieci 3-5 objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

,878 ,148 ,140     ,151 ,216 ,106     ,106     ,145         

procent osób z wykształceniem: 
wyższe 

,863 ,190 ,116 ,118   ,383                         

procent osób z wykształceniem: 
policealne 

,839 ,159 ,114   -,130 ,134 ,205   -,113           ,143 ,194   ,108 

procent osób z wykształceniem: 
podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia 

-,835 -,216 -,189 -,148 -,116 -,110       -,127       ,131         

"% bezrobotnych powyżej 50 lat i 
więcej  

,834   ,166   ,107 -,244   ,228         -,126 -,140         

procent osób z wykształceniem: 
średnie zawodowe 

,831 ,173 ,295 ,262           ,112     ,151   -,107       
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Macierz rotowanych składowych - kompozycja czynników 

% podmiotów - usługi ,829 ,248 ,209 ,194   ,113 ,132     ,123 ,134     -,192       -,159 

Podmioty w sekcji I (komunikacja, 
łączność, gospodarka magazynowa) 
na 10 tys. mieszkańców  

,820   ,131 ,190   ,244 ,109         ,112     -,153 ,118     

jednostki wykreślone z rejestru 
REGON na 10 tys. ludności 

,810 ,322 -,120 ,110   ,202 -,160           ,200           

% podmiotów leśnictwo / rolnictwo -,807   -,232 -,122 -,128   ,113       ,132   ,209           

średnie przedsiębiorstwa na 10 tys. 
mieszkańców 

,770 ,271 ,248 ,162 -,107 ,367           ,115   -,105         

%  bezrobotnych do 25 lat -,769 -,116 -,167   -,129 ,228 ,279 -,132 ,128     -,184 -,112 ,106         

dochody gminy własne na 1 
mieszkańca  

,767   ,311     ,513                         

kluby sportowe na 10 tys. ludności -,755 ,130   ,182 ,227 ,121               ,175   ,136     

procent osób z wykształceniem: 
zasadnicze zawodowe 

-,749 -,180     ,235 -,345     ,183   -,144   -,243           

zasoby mieszkaniowe – mieszkania 
ogółem na 1000 ludności w tys. 

,733 ,204 ,251   -,269 -,262 ,205               ,161   -,106   

saldo migracji na 10 tys. 
mieszkańców 

,719 -,354   -,242 ,389   ,179     -,149 ,113 ,156             

ludność na 1 placówkę biblioteczną ,708 ,483 ,144 ,129           ,194       ,134 -,112 -,287     

ludność w miastach w % ogółu 
ludności 

,702 ,479 ,224 ,281   ,160       ,196 -,110               

mieszkania oddane do użytku na 10 
tys. ludności 

,697 -,111   -,257 ,471   ,188 -,176 ,101 -,159 ,115 ,108         -,133   

powierzchnia oddanych mieszkań na 
10 tys. ludności 

,679 -,269   -,212 ,431 -,148 ,205     -,181 ,185 ,129             

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia brutto w relacji do 
średniej krajowej (Polska=100) 

,678   ,453     ,378   ,199           -,171       -,111 

liczba pracujących w stosunku do 
liczby mieszkańców w wieku 15-64 

,668 ,300 ,292 ,153 -,177 ,463           ,118       ,113     

zasoby mieszkaniowe – mieszkania 
ogółem w tys. 

,657     -,107 ,247 -,124     -,120 ,267   ,195 -,123 ,276   -,388   -,116 

ludność korzystająca z oczyszczalni ,645 ,461 ,377 ,317   -,109             ,110           
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Macierz rotowanych składowych - kompozycja czynników 

ścieków w % ludności  

księgozbiór bibliotek na 1000 
ludności 

-,645   -,140   -,183 ,254     -,151       ,104   ,268 ,477     

powierzchnia w km2 -,645 -,364 -,179 -,198 ,299 ,173 ,146   -,132 ,160   ,128 -,145     -,143   -,215 

sieć rozdzielcza na 100 km2 – w km 
gazowa 

,579 ,556   ,378       ,294           ,171   -,159     

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach obsługa rynku 
nieruchomości 

,556 ,361 ,490     -,129   ,226   ,202   ,170 ,144   -,127   ,136   

dynamika zatrudnienia 2005-2012 - 
pozostałe usługi 

,528 -,140 ,104   ,123 -,130 ,264   ,242     ,449   -,213 -,247   -,102 ,121 

drogi powiatowe + gminne o 
nawierzchni ulepszonej na 100 tys. 
km2 

,524 ,490   ,421   ,446   ,209         ,109           

% dróg gminnych będących drogami 
gruntowymi 

-,455 -,259 -,194 -,174   -,280 ,371 -,120 -,178       -,320   ,275 -,203     

% podmiotów - przemysł i 
budownictwo 

-,406 -,302   -,175 ,221 -,254 -,357   ,130 -,114 -,382   -,237 ,200     ,152 ,209 

liczba uczniów - ogółem zasadnicza 
szkoła zawodowa  

  ,865 ,221     -,126         -,119   -,161 -,124 -,114   -,119   

zdali: egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe - zasadnicza 
szkoła zawodowa  

  ,815   ,177   -,118       ,121 -,110   -,123   -,159 -,164 -,101   

liczba zasadniczych szkół 
zawodowych  

-,245 ,738 ,113 ,140     ,239 -,150       -,321             

NAKŁADY INWESTYCYJNE W 
PRZEDSIĘBIORSTWACH  

,193 ,732     ,237 ,145   ,237   -,149         ,211 ,240 -,219   

zdali: egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe - szkoła 
policealna (ponadgimnazjalna)  

  ,711 ,298 -,122   ,293 -,178 -,126             ,170   ,179   

dynamika zatrudnienia 2005-2012 - 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

,309 ,669 ,113 ,403     -,164 -,122     ,236     ,245   -,239     

hipermarkety, supermakety, domy 
towarowe, domy handlowe na 10 
tys. mieszkańców 

,303 ,663 ,191 ,293       ,146 ,159         ,101 ,102 ,384     



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 8 z 18 

 

 

 

Macierz rotowanych składowych - kompozycja czynników 

sieć rozdzielcza na 100 km2w km 
kanalizacyjna 

,408 ,653 ,137 ,523       ,162           ,179         

ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 ,358 ,641   ,387   ,504       -,107                 

liczba uczniów - ogółem - szkoła 
policealna (ponadgimnazjalna)  

,120 ,638 ,269 -,107   ,268 -,251 ,120   ,126   ,356       ,101 -,105   

sieć rozdzielcza na 100 km2 w km 
wodociągowa 

,476 ,607 ,132 ,503       ,149       ,187             

liczba techników    ,576 ,306 ,173       -,188     ,144   ,347 -,180   ,243   -,307 

liczba szkół policealnych 
(ponadgimnazjalnych)  

,216 ,570 ,135 -,149 -,294 ,242 ,268     ,155   -,108 ,306 ,174         

łóżka w szpitalach ogólnych     ,515 ,298 ,229 -,253   ,182   -,240 ,137     ,209 -,158 ,231 -,119   ,278 

nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach  - przemysł 

,145 ,107 ,905 ,305                             

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
– przemysł 

,269 ,123 ,842 ,139         -,136   ,343               

emisja zanieczyszczeń powietrza z 
zakładów szczególnie uciążliwych w 
tys. t-gazowych 

    ,838     ,113       -,209 -,186 -,139       -,154 -,282 -,130 

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach - przemysł w 
tym przetwórstwo 

,140 ,220 ,797             ,221 ,112 ,260     -,161 ,157 ,180   

nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach - Ogółem 

,370 ,102 ,793 ,218     ,101   ,260 ,155                 

emisja zanieczyszczeń powietrza z 
zakładów szczególnie uciążliwych w 
tys. t- pyłowych  

  ,159 ,792 ,133         -,140   -,170 -,179       -,213 -,321 -,205 

nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach - przemysł w 
tym przetwórstwo 

,141 ,165 ,774 ,237           ,212   ,236     -,128 ,167 ,235   

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach - Ogółem 

,387 ,138 ,762 ,138         -,113   ,407               

czytelnicy bibliotek publicznych na ,432 ,297 ,494 ,133 -,117 ,394         -,205 ,130     ,104 ,285 ,115   
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Macierz rotowanych składowych - kompozycja czynników 

1000 ludności 

autobusy na 10 tys. mieszkańców ,301 ,233 ,463 ,171   -,101 ,311 -,217 ,247 ,150 -,257 -,111   -,217     ,319   

pobór wody na potrzeby gospodarki 
narodowej ludności na 1 km2 

    ,211 ,934           -,119                 

odpady (z wyłączeniem 
komunalnych) wytworzone na 1 
km2 w t  

,104 ,158 ,209 ,910           -,123                 

zdali: egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe - Technikum  

  ,379 ,181 ,760       -,169   ,129       ,120 -,135   ,120 -,197 

liczba uczniów - ogółem Technikum    ,587 ,246 ,638       -,170             -,171   ,131   

wskaźnik - ludność w wieku 
produkcyjnym w stosunku do 
ludności w wieku nieprodukcyjnym 

,438 ,330 ,337 ,520 ,302   -,110   ,194 ,170       -,228 ,111   -,210   

wskaźnik - ludność w wieku 
produkcyjnym w stosunku do 
ludności w wieku nieprodukcyjnym 

,438 ,330 ,337 ,520 ,302   -,110   ,194 ,170       -,228 ,111   -,210   

procent osób w wieku 
produkcyjnym 

,456 ,325 ,336 ,483 ,310   -,119   ,192 ,181 -,103     -,246 ,112   -,213   

% osób w wieku produkcyjnym ,456 ,325 ,336 ,483 ,310   -,119   ,192 ,181 -,103     -,246 ,112   -,213   

% osób w wieku poprodukcyjnym       -,214 -,927 ,223                         

procent osób w wieku 
poprodukcyjnym 

      -,214 -,927 ,223                         

% osób w wieku przedprodukcyjnym -,384 -,232 -,225 -,164 ,759 -,232       -,102       ,156         

procent osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

-,384 -,232 -,225 -,164 ,759 -,232       -,102       ,156         

przyrost naturalny na 1000 ludności ,486 ,162   ,128 ,744 ,153   ,132           ,153       ,120 

ludność stan w dniu 31 marca (NTS-
5, dane za rok 2011) 

,442       -,209 ,816   -,116                     

fundacje, stowarzyszenia i 
organizacje społeczne na 10 tys. 
mieszkańców 

,188 ,125     -,377 ,799 ,149         -,100       ,111     

duże przedsiębiorstwa na 100 tys 
mieszkańców 

,506   ,181 ,124 -,181 ,758                     -,118   
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Macierz rotowanych składowych - kompozycja czynników 

dochody gminy ogółem na 1 
mieszkańca (NTS-5, dane za lata 
2002-2011) 

,461 ,255 ,300 ,124 -,149 ,706 -,106         ,104     -,144       

pozostający bez pracy dłużej niż 1 
rok - z liczby bezrobotnych ogółem – 
w % 

-,306     ,128     -,778   -,147     -,244 -,190   -,101       

stopa bezrobocia rejestrowanego -,523   -,112     -,178 -,716 -,135     -,171   ,207         ,129 

nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach - działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa 

,355 -,167           ,783 -,104                   

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
- budownictwo 

,377 ,548           ,629   -,132   ,127 ,114     ,146 -,107   

nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
- informacja i komunikacja 

,452   ,238 -,145       ,625     ,123 ,162     -,164   ,108   

dynamika zatrudnienia 2005-2012 - 
przemysł i budownictwo 

-,264               ,872     ,143             

nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
- transport i gospodarka 
magazynowa 

,191       ,143     -,104 ,640 ,357   -,205 ,146 -,193 ,339 ,174   -,115 

dynamika zatrudnienia 2005-2012 - 
ogółem 

,548     ,166 ,167   ,181   ,594 -,145 ,112 ,144     -,167     ,267 

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
- informacja i komunikacja 

    ,254             ,842             -,156   

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
- handel; naprawa pojazdów 
samochodowych 

,497   ,116   ,204     ,176     ,730   -,107   ,135       

nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach - handel; 
naprawa pojazdów samochodowych 

,446 ,119 ,180 -,125     ,283 ,323 ,132   ,484     -,271   -,110 ,119   

wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 

,196   ,185       ,162         ,803   -,104         
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Macierz rotowanych składowych - kompozycja czynników 

- transport i gospodarka 
magazynowa 

ścieki przemysłowe i komunalne 
oczyszczane w % ścieków 
wymagających oczyszczania  

                        ,865   -,102       

samochody osobowe na 10 tys. 
mieszkańców 

-,160 -,237   -,256 -,297         -,155   ,229   -,738     ,119 -,119 

% dróg powiatowych będących 
drogami gruntowymi 

    -,147 -,114   -,153       ,111     -,170   ,812   ,169   

kina / muzea / teatry na 10 tys 
mieszkańców 

,176 ,190 ,140   -,361 ,220 -,237 -,122     -,135 -,135 -,205   -,108 ,565     

dynamika zatrudnienia 2005-2012 - 
działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa; obsługa rynku 
nieruchomości 

  -,326   -,108           -,200         ,211   ,809   

dynamika zatrudnienia 2005-2012 - 
handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja 

    -,106   ,269                         ,900 
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Tabela 2: Odsetek wyjaśnianej zmienności funkcji zróżnicowanie pod względem szeroko rozumianego „rozwoju 

społeczno-gospodarczego” – tych danych użyto do konstrukcji wag z jakim dany czynnik wpływał na skrajność danego 

powiatu 

Całkowita wyjaśniona wariancja 

czynnik  

 Ogółem % wariancji % skumulowany 

1 29,150 29,150 29,150 

2 11,158 11,158 40,308 

3 9,011 9,011 49,318 

4 6,702 6,702 56,020 

5 5,954 5,954 61,974 

6 5,797 5,797 67,770 

7 2,719 2,719 70,490 

8 2,517 2,517 73,007 

9 2,402 2,402 75,409 

10 2,009 2,009 77,418 

11 1,994 1,994 79,412 

12 1,970 1,970 81,382 

13 1,877 1,877 83,259 

14 1,823 1,823 85,081 

15 1,803 1,803 86,884 

16 1,771 1,771 88,655 

17 1,755 1,755 90,410 

18 1,610 1,610 92,020 
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2 NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI A ZRÓŻNICOWANIA POWIATOWE 

Jak już omówiono w poprzednim podrozdziale 6 pierwszych czynników wyjaśnia ponad 67% zróżnicowania 
powiatów.  
 
Czynnik 1 – urbanizacja 
Czynnik o największym znaczeniu – wyjaśniający ponad 29% zróżnicowania powiatów. Jest to czynnik złożony, 
wskazujący na wysoką pozycję powiatu w różnych obszarach związanych ogólnie z rozwojem gospodarczym 
oraz z warunkami życia charakterystycznymi dla środowiska miejskiego, a nawet wielkomiejskiego.  
Pod względem wartości tego czynnika wśród powiatów wybranych do dalszej części badania zdecydowanie 
najwyżej plasuje się powiat legionowski (wartość wskaźnika 2,0). Drugą pozycję (jednak wartość wskaźnika jest 
w tym przypadku ponad dwukrotnie niższa w stosunku do powiatu legionowskiego – 1,3%) zajmuje powiat 
miasto Radom. W następnej kolejności uplasowało się miasto Siedlce – 0,67, a także Płock – 0,27 oraz Ostrołęka 
– 0,22). W przypadku pozostałych powiatów wytypowanych do badania czynnik urbanizacji przyjmuje wartości 
ujemne. Przy czym wartość najniższą przyjmuje dla powiatów: białobrzeskiego (-0,92) oraz żuromińskiego  
(-0,86). Wartości czynnika dla wszystkich powiatów wytypowanych do dalszej części badania prezentuje 
Rysunek 1.  

Rysunek 1 Czynnik 1 – urbanizacja, wartości czynnika dla powiatów wytypowanych do dalszej części badania. 

 
 
Czynnik 2 – edukacja zawodowa i rozwój 
Czynnik wyjaśniający ponad 11%  zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
Jest to czynnik dwuwymiarowy. Nacisk położony jest tutaj z jednej strony na edukację zawodową – duża liczba 
szkół zawodowych, duża liczba absolwentów oraz duża liczba zdających egzamin zawodowy, z drugiej zaś na 
rozwój gospodarczy – nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach oraz rozwój handlu. 
 
Pod względem wartości tego czynnika wśród powiatów wybranych do dalszej części badania zdecydowanie 
najwyżej plasuje się powiat miasto Siedlce osiągając wartość 5,2. Drugą pozycję zajmuje powiat m. Radom – 
jednak powiat ten osiąga ponad dwukrotnie niższą wartość czynnika w stosunku do lidera. Wysoko pod 
względem wartości czynnika edukacja i rozwój plasuje się również miasto Płock (1,47). Czynnik ten przyjmuje 
wartość dodatnią, jednakże znacznie niższą w stosunku do trójki liderów, także w przypadku takich powiatów 
jak: miasto ostrołęka, białobrzeski, sierpecki oraz żuromiński. Wartość ujemną czynnik ten przyjmuje dla trzech 
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powiatów: legionowski, ciechanowski i sokołowski, przy czym zdecydowanie najsłabiej wypada pod tym 
względem powiat legionowski (por. Rysunek 2). 
 

Rysunek 2 Czynnik 2 – edukacja zawodowa i rozwój, wartości czynnika dla powiatów wytypowanych do dalszej części 

badania. 

 
 
Czynnik 3 – silna pozycja „ciężkiego” przemysłu  
Czynnik wyjaśniający ponad 9% zróżnicowań pomiędzy powiatami. 
W czynniku tym podstawową rolę odgrywają aspekty związane z przemysłem – wartością środków trwałych  
w przedsiębiorstwach, nakładami inwestycyjnymi w przemyśle. Charakterystyczna jest tutaj także wysoka 
emisja zanieczyszczeń powietrza mogąca być wskaźnikiem właśnie silnej pozycji przemysłu, zwłaszcza opartego 
jeszcze na starych technologiach. 
 
Pod względem tego czynnika niekwestionowanym liderem jest miasto Płock – wartość czynnika dla tego 
powiatu wynosi 4,95. Dodatnie (aczkolwiek znacznie niższe wartości) czynnik ten przyjmuje także dla powiatów: 
miasto Ostrołęka, powiat ciechanowski oraz powiat sokołowski (w tym ostatnim przypadku jest on jednak 
niemal bliski 0). W pozostałych, uwzględnionych w badaniu powiatach, czynnik ten osiągnął wartości ujemne 
świadczące o słabej pozycji przemysłu ciężkiego. Najsłabiej pod tym względem uplasował się powiat miasto 
Siedlce, powiat miasto Radom, a także powiat żuromiński. 
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Rysunek 3 Czynnik 3 – silna pozycja „ciężkiego” przemysłu, wartości czynnika dla powiatów wytypowanych do dalszej 

części badania. 

 
 
Czynnik 4 –gospodarka wodna 
Czynnik wyjaśniający 6,7% zróżnicowań pomiędzy powiatami. Związany ze wskaźnikami dotyczącymi poboru 
wody, produkcji ścieków i odpadów, a także z rozwojem kanalizacji. Dużą rolę w tym czynniku odgrywa także 
liczba techników i ich uczniów. 
Pod względem tego czynnika niekwestionowaną pozycję lidera posiada miasto Ostrołęka (5,99). Wartości 
dodatnie (aczkolwiek stosunkowo niskie w odniesieniu do lidera) czynnik ten przyjmuje także dla miasta Radom 
(0,48), powiatu sierpeckiego (0,36) oraz powiatu sokołowskiego (0,04). Dla pozostałych powiatów biorących 
udział w badaniu czynnik ten osiągnął wartość ujemną. Najniższą wartość osiągnął tutaj powiat m. Płock (-1,06), 
a także powiat białobrzeski (-0,61) oraz powiat miasto Siedlce (-0,55). 
Wartość czynnika 4 dla wszystkich powiatów wytypowanych do drugiej części badania przedstawia Rysunek 4. 

 

Rysunek 4 Czynnik 4 – gospodarka wodna, wartości czynnika dla powiatów wytypowanych do dalszej części badania. 
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Czynnik 5 – wysoki przyrost naturalny 
Czynnik wyjaśniający 5,9% zróżnicowań pomiędzy powiatami. W czynniku tym dominujące znaczenia ma wysoki 
odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, stosunkowo wysoki przyrost naturalny, a także (zapewne 
związana z duża liczbą młodych małżeństw) wysoka liczba mieszkań oddanych do użytku. 
 
Dla 7 z 12 powiatów wytypowanych do dalszej części badania czynnik ten przyjmuje wartość dodatnią, zaś dla  
5 ujemną. 
Powiaty o najwyższej wartości czynnika to powiat legionowski (1,37), powiat miasto Siedlce (1,05), a także 
powiat białobrzeski (0,66). Powiaty, w których wartość tego czynnika jest najmniejsza to powiat sokołowski  
(-1,56) oraz powiat miasto Radom (-1,5). 
Wartość czynnika 5 dla wszystkich powiatów wytypowanych do drugiej części badania przedstawia Rysunek 5. 
 

Rysunek 5 Czynnik 5 – wysoki przyrost naturalny, wartości czynnika dla powiatów wytypowanych do dalszej części 

badania. 

 
 
Czynnik 6 – aktywne skupiska ludności 
Czynnik wyjaśniający 5,7% zróżnicowań pomiędzy powiatami. W czynniku tym nacisk położony jest na wysoki 
odsetek ludności, a także wysoką aktywność obywatelką (liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji 
społecznych). To co charakterystyczne w kompozycji tego czynnika to obecność dużych przedsiębiorstw, a także 
zapewne związane z tym wysokie dochody gmin. 
 
W przypadku tego czynnika również dla 7 z 12 powiatów wytypowanych do dalszej części badania czynnik ten 
przyjmuje wartość dodatnią, zaś dla 5 ujemną. 
Powiat o najwyższej wartości czynnika to powiat miasto Siedlce (0,7), zaś dwa powiaty o zdecydowanie 
najniższej wartości czynnika to powiat miasto Radom (-0,94) oraz powiat legionowski (-0,91). 
Wartość czynnika 6 dla wszystkich powiatów wytypowanych do drugiej części badania przedstawia Rysunek 5. 
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Rysunek 6 Czynnik 6 – aktywne skupiska ludności, wartości czynnika dla powiatów wytypowanych do dalszej części 

badania. 

 
 
W Tabeli 3 przedstawiono wartości czynników dla wszystkich skrajnych powiatów wytypowanych do badania. 
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Tabela 3 Charakterystyka powiatów wybranych do badania ze względu na poszczególne czynniki 

 Powiat 
ciechanowski 

Powiat 
żuromiński 

Powiat 
białobrzeski 

Powiat 
m.Radom 

Powiat 
przasnyski 

Powiat 
m.Ostrołęka 

Powiat 
sierpecki 

Powiat 
m.Płock 

Powiat 
sokołowski 

Powiat 
m.Siedlce 

Powiat 
węgrowski 

Powiat 
legionowski 

1 -0,292 -0,86391 -0,91979 1,281435 -0,79363 0,221866 -0,66078 0,27207 -0,7247 0,672004 -0,68378 2,002342 

2 -0,18668 0,205649 0,258174 2,062289 0,009367 0,360041 0,233952 1,472852 -0,29583 5,234193 0,19209 -1,01842 

3 0,362313 -0,54738 -0,11925 -0,82989 -0,24909 0,990405 -0,38896 4,951707 0,063648 -1,18948 -0,29038 -0,15145 

4 -0,14215 -0,37816 -0,60999 0,477022 -0,12245 5,985183 0,30188 -1,06608 0,03574 -0,5464 -0,10087 -0,16876 

5 0,282025 -0,54358 0,655341 -1,49969 0,447731 0,516452 0,181615 -0,66574 -1,55767 1,047546 -0,6181 1,374788 

6 0,225071 -0,32761 0,390394 -0,94439 0,189129 0,347609 -0,21641 0,177838 -0,00608 0,700526 0,219972 -0,91623 

7 0,547535 -0,86146 0,536572 -1,8579 0,684378 -0,00043 -0,37413 -0,44628 1,44945 0,791409 -0,30908 0,372379 

8 0,388599 -0,0496 0,047269 -1,09569 -0,19658 0,188552 -0,32256 0,076655 0,359338 0,94182 0,197379 -0,92483 

9 0,190046 -0,35629 -0,06507 0,304068 -1,02637 0,161387 -1,28164 -0,13026 0,128536 0,057015 0,428283 0,226604 

10 4,646565 -0,48931 -0,7404 1,77981 0,434805 -0,56882 0,018521 0,868994 0,393208 -1,23752 -0,21326 -0,55965 

11 -0,43391 0,608916 -0,15445 0,17989 0,127521 0,061963 -0,22134 0,222625 0,472127 -0,21686 -0,27908 -1,36847 

12 -1,25962 -0,86321 -0,80288 0,177499 -0,24213 -0,21886 0,280603 1,698058 0,241881 0,064789 -0,22923 -1,49615 

13 0,565935 0,705074 -0,11998 -0,05127 0,95626 0,018605 0,569176 0,59116 -0,64904 0,561227 -4,81414 1,471013 

14 -0,72617 0,402003 -1,12647 1,589071 0,130018 0,285547 -2,27552 0,933849 1,083755 -0,2176 0,476119 0,293545 

15 1,345349 -0,95575 -1,44324 -1,15024 -1,33865 -0,13666 -0,2595 -0,47509 0,799892 1,002936 0,97168 0,136197 

16 0,470781 -0,64229 -1,29126 -3,35863 0,890697 0,421294 0,306165 1,032182 0,786616 0,809663 0,384295 0,506681 

17 -1,67745 0,352322 0,7272 -0,14713 0,065281 -0,04782 1,415586 1,306549 0,135689 -1,14481 -0,20059 0,246371 

18 0,114678 0,07031 1,979149 -0,5354 1,237065 0,311911 -0,7624 0,479932 -0,05645 -0,07417 0,874335 -0,82876 

 

 


