„Polityka społeczna w Północnej Wielkopolsce.
Wybrane wskaźniki i profile socjoekonomiczne”

Anna Witek
Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter

Piła, 24.04.2012; „Północna Wielkopolska – lider czy outsider regionu? Analiza czynnikowa środowiska gospodarczego powiatu”
Przewiduj i reaguj - zarządzanie zmianą w subregionie pilskim - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PLAN PREZENTACJI



Część I – Polityka społeczna



Część II – Założenia metodologiczne, konstrukcje profili



Część III – Prezentacja wybranych wskaźników i profili



Część IV – Podsumowanie i wnioski – zbiorcze rankingi powiatów

Piła, 24.04.2012; „Północna Wielkopolska – lider czy outsider regionu? Analiza czynnikowa środowiska gospodarczego powiatu”
Przewiduj i reaguj - zarządzanie zmianą w subregionie pilskim - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część I
Polityka społeczna
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POLITYKA SPOŁECZNA –
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU

Dynamicznie rozumiana polityka społeczna zakłada, że każdy członek społeczności może i powinien być
architektem i katalizatorem zmian w tej sferze (zwłaszcza na poziomie lokalnym) - społeczności są silne wtedy, gdy
uwalniany jest ludzki potencjał, a w ich ramach budowane jest zaufanie i stosunki między ludźmi, gdy mobilizują
kreatywność i zasoby na rzecz pewnej wizji przyszłości, zachęcają do przywództwa społecznego.
Zaangażowanie obywateli w rozwiązywanie własnych problemów nie zwalnia jednakże państwa i jego instytucji z
odpowiedzialności za realizowanie zadań związanych z kreowaniem i realizacją programów z zakresu polityki
społecznej – na znaczeniu zyskują zwłaszcza działania takie jak bezpieczeństwo publiczne, rozwój dzieci i
młodzieży (równość szans), jakość pracy dającej możliwość utrzymania współczesnych standardów życia,
uruchamianie mechanizmów generujących ruchliwość społeczną, gwarantowanie dostępu do infrastruktury
społecznej, ochrona zasobów naturalnych i ekosystemu, przystępne cenowo i właściwie zaprojektowane
mieszkania, wzmacnianie rodziny i przebudowa systemu wsparcia i opieki.
Rosnąca nierównowaga między wymogami płynącymi ze środowiska społecznego i możliwościami sprostania tym
oczekiwaniom przez wiele jednostek i grup społecznych (zasoby) tworzy barierę efektywności sektora publicznego.
Wiele wskazuje na to, iż polityka społeczna najbliższych lat nie będzie efektywna bez wykorzystania przez sektor
publiczny potencjału organizacji ochotniczych oraz sieci powiązań rodzinno-przyjacielskich i sąsiedzkich.
Polityka społeczna generowana na szczeblu centralnym polega zatem na tworzeniu ramy prawnoorganizacyjnej (ustawodawstwo i redystrybucja) dla działań służących równoprawnemu traktowaniu
obywateli/grup/zbiorowości i ich rozwojowi, a także ochronie warunków i jakości ich życia oraz
otwierających jednostkom i grupom społecznym drogę do głównego nurtu życia zbiorowego.
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ZASADY OGÓLNE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do tradycyjnych obszarów polityki społecznej (zdrowie,
bezpieczeństwo
socjalne,
pomoc
społeczna)
i
dominujących do niedawna form działania (interwencja,
ratownictwo społeczne) dopisujemy współcześnie takie
kwestie jak rozwój dzieci i młodzieży, wzmacnianie
rodziny, mieszkalnictwo i zatrudnienie wraz z
przypisanymi im świadczeniami, edukację i rynek pracy,
bezpieczeństwo
publiczne,
a
także
kulturę,
komunikowanie oraz zajęcia czasu wolnego itp. (szerzej:
organizacja życia społecznego służąca poprawie jakości
życia).
Polityka społeczna bazując na jakimś jednym
podsystemie (rynek pracy, edukacja, zdrowie, pomoc
społeczna itp.) musi działać na rzecz większych całości
społecznych (społeczeństwa, zbiorowości, grup, kategorii
społecznych, jednostek), pełniąc pewną globalną rolę
przy coraz bardziej ograniczonych możliwościach
działania
i
kurczących
się
zasobach
(opcja:
równoważenia potrzeb i możliwości).
W ostatecznym rozrachunku zadaniem polityki
społecznej jest więc kształtowanie zasad podziału,
regulowanie
instytucjonalnej
struktury
sfery
społecznej oraz systemów finansowo-ekonomicznych
i ich funkcjonowania, jak również tworzenie
warunków dla samorządności i współuczestnictwa
adresatów działań.
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Część II
Założenia metodologiczne,
konstrukcje profili
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GŁÓWNE CELE ANALIZY PROFILI SOCJODEMOGRAFICZNYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



Ustalić zestaw danych statystycznych (wskaźników) istotnych dla tworzenia
programu i strategii polityki społecznej



Zdiagnozować i opisać status oraz warunki życia mieszkańców powiatów
Województwa Wielkopolskiego w zakresie wybranych obszarów



Zdiagnozować i opisać zróżnicowania terytorialne zjawisk społecznodemograficznych oraz zdrowotnych w powiatach Województwa
Wielkopolskiego



Skonstruować procedurę analityczną stanowiącą podstawę rangowania
(szeregowania) powiatów w ramach wybranych aspektów społecznoekonomicznych oraz zdrowotnych
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WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA DANYCH



Dane Głownego Urzędu Statystycznego dotyczące Województwa
Wielkopolskiego (poziom NUTS 4 - powiaty) pobrane z Banku Danych
Regionalnych GUS, obejmujące informacje za lata 2008 – 2009;



Kwestionariusze PSES (arkusze do analizy danych statystycznych
wypełniane przez pracowników odpowiednich urzędów powiatowych);



Materiały ROPS – Strategia polityki społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do roku 2020 (opracowanie z 2007 roku)



Materiały UMWW – Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do
2020 (opracowanie z 2005 roku)



Materiały Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów –
Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (opracowanie z 2008 roku)

Piła, 24.04.2012; „Północna Wielkopolska – lider czy outsider regionu? Analiza czynnikowa środowiska gospodarczego powiatu”
Przewiduj i reaguj - zarządzanie zmianą w subregionie pilskim - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8

PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
DEFINICJA OBSZARÓW PSES

Demograficzny

Zdrowotny

Socjoekonomiczny

Socjalny
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PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
PROFIL DEMOGRAFICZNY

PROFIL DEMOGRAFICZNY
- Potencjał demograficzny (6 wskaźników bazowych)
- Starość demograficzna (6 wskaźników bazowych)
Wielkopolska to trzecie województwo w kraju pod względem liczby i przyrostu
mieszkańców (po mazowieckim i śląskim) - od roku 2008 notuje się dodatni
przyrost rzeczywisty ludności (uwzględniający współczynniki migracyjne), nadal
jednak poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń.
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PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
PROFIL ZDROWOTNY

PROFIL ZDROWOTNY
Infrastruktura i dostępność systemu opieki zdrowotnej
- Zasoby kadrowe systemu opieki zdrowotnej (5 wskaźników)
- Infrastruktura powiatowego systemu opieki zdrowotnej (5 wskaźników)
Stan zdrowia ludności
- Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży (4 wskaźniki)
- Chorobowość wśród osób 19+ (5 wskaźników)
- Umieralność (2 wskaźniki)
- Zaburzenia psychiczne (5 wskaźników)
Wskaźniki opisujące stan infrastruktury systemu opieki zdrowotnej w
województwie wielkopolskim nie odbiegają znacząco od średnich krajowych.
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PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
PROFIL SOCJOEKONOMICZNY

PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
Sytuacja materialna
- Praca i dochody mieszkańców (4 wskaźniki)
Edukacja
- Status edukacyjny mieszkańców (2 wskaźniki)
Wybrane aspekty aktywności kulturalnej
- Socjokulturowe aspekty funkcjonowania społeczności (5 wskaźników)
Bezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo publiczne (9 wskaźników)
Województwo wielkopolskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów
kraju – wytwarza dziesiątą część PKB, wykazując stały wzrost w tej sferze.
Spośród podregionów województwa wielkopolskiego największy udział w
tworzeniu PKB ma Poznań zajmując 3. miejsce wśród wszystkich 66
podregionów w Polsce.
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PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
PROFIL SOCJALNY

PROFIL SOCJALNY
- Kadra publicznego sektora pomocy społecznej (3 wskaźniki)
- Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą
(4 wskaźniki)
- Stacjonarne placówki pomocy społecznej (2 wskaźniki)
Największy udział gospodarstw domowych wysokiego ryzyka socjalnego
zarejestrowano w powiecie chodzieskim, a także w Lesznie oraz Poznaniu najmniejszy ich udział odnotowano natomiast w Koninie oraz powiecie
konińskim,
a także w powiecie słupeckim i kaliskim (dysproporcje między powiatami są dość
znaczne).
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PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
Profile
Socjo-Ekonomiczne Społeczności
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROCEDURY RANGOWANIA POWIATÓW

Globalny ranking powiatów
(średnie wartości standaryzowane)

Ujednolicenie wartości
wskaźników oraz jednostek
pomiaru
Ustalenie wartości
wskaźników
Wskaźnik 1
Wskaźnik 2
...
Wskaźnik n

Standaryzacja 1
Standaryzacja 2
...
Standaryzacja n

leszczyoski-1,26
koninski-1,13
kaliski -1,04
poznaoski -0,62
wągrowiecki -0,51
nowotomyski -0,49
złotowski -0,47
gostyoski -0,43
średzki -0,36
ostrzeszowski -0,35
szamotulski -0,33
wolsztyoski -0,32
jarocioski -0,31
grodziski -0,30
kępioski
-0,24
czarnkowsko-… -0,22
chodzieski
-0,22
turecki
-0,22
obornicki
-0,18
ostrowski
-0,17
słupecki
-0,15
rawicki
-0,15
wrzesioski
-0,13
międzychodzki
-0,11
śremski
-0,09
pleszewski
-0,01
kolski
kosciaoski
krotoszyoski
pilski
gnieźnieoski
m. Leszno
m. Kalisz
m. Konin
m. Poznao
-2

0,01
0,12
0,15
0,26
0,29

0
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PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
PRZYKŁAD KONSTRUKCJI RANKINGU POWIATÓW – STANDARYZACJA

Przyrost naturalny
m. Kalisz -0,8
m. Poznao
kolski
słupecki
kaliski
turecki
krotoszyoski
międzychodzki
ostrowski
kościaoski
m. Konin
m. Leszno
ostrzeszowski
rawicki
gostyoski
pilski
Wielkopolska
kępioski
średzki
wrzesioski
szamotulski
czarnkowsko-trzcianecki
pleszewski
jarocioski
gnieźnieoski
śremski
konioski
złotowski
chodzieski
wągrowiecki
wolsztyoski
grodziski
nowotomyski
obornicki
leszczyoski
poznaoski
-2,0

Małżeoskośd
m. Leszno
m. Poznao
pleszewski
chodzieski
rawicki
m. Kalisz
konioski
kaliski
złotowski
m. Konin
poznaoski
czarnkowsko-trzcianecki
kościaoski
ostrowski
pilski
leszczyoski
ostrzeszowski
kępioski
jarocioski
Wielkopolska
turecki
kolski
gostyoski
średzki
szamotulski
obornicki
wągrowiecki
wolsztyoski
międzychodzki
nowotomyski
gnieźnieoski
śremski
grodziski
wrzesioski
słupecki
krotoszyoski

0,7
1,1
1,4
1,6
1,7
2,0
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
2,8
2,9
3,0
3,1
3,1
3,2
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,7
3,7
3,9
4,3
4,5
4,6
4,7
5,0
5,2
5,3
5,7
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

6,6
6,7
6,7
6,8
6,8
6,8
6,9
6,9
7,0
7,0
7,1
7,1
7,2
7,3
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,5
7,5
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9
8,0
8,1
8,1
8,1
8,1
8,2
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
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- Przyrost rzeczywisty
- Obciążenie
ludnością w wieku
przedprodukcyjnym
- Obciążenie
ludnością w wieku
poprodukcyjnym
- Rozwody

Dla każdego
wskaźnika
wyznaczana jest
pozycja powiatu w
porównaniu do
wojewódzkiej
przeciętnej z
uwzględnieniem
zróżnicowania
wyników

Ranking

- Przyrost naturalny

Standaryzacja

Wskaźniki

PROFILE SOCJOEKONOMICZNE SPOŁECZNOŚCI
PRZYKŁAD KONSTRUKCJI RANKINGU POWIATÓW – RANKING

Globalna wartośd
(pozycja) danego
powiatu w obrębie
analizowanego profilu

- Małżeostwa
Im wyższa wartość standaryzowana tym
wyższa pozycja powiatu w obrębie profilu
ZAMIANA ZNAKU WARTOŚCI STANDARYZOWANYCH
DLA RANKINGÓW NEGATYWNYCH
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Część III
Prezentacja wybranych profili
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PROFIL DEMOGRAFICZNY
PROFIL
DEMOGRAFICZNY
POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Wielkopolska jest w gronie trzech
województw, które odnotowały największe
tempo przyrostu liczby mieszkańców –
liczba ludności będzie wzrastała do roku
2020, po czym zacznie się zmniejszać
(zwłaszcza
w
miastach).
Potencjał
demograficzny województwa nie jest i nie
będzie w przyszłości rozmieszczony
równomiernie: istnieją obszary o dużej
koncentracji
ludności
(szczególnie
aglomeracja
poznańska,
ośrodki
regionalne i subregionalne) oraz tereny
słabo zaludnione (szczególnie północne
powiaty regionu).

źródło: Strategia województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
Diagnoza społeczno-gospodarcza; s. 23
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PROFIL DEMOGRAFICZNY
PROFIL
DEMOGRAFICZNY
POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Z analizy zebranego materiału wynika, że najniższym
potencjałem demograficznym charakteryzują się w
Wielkopolsce wszystkie miasta na prawach powiatów
grodzkich, zwłaszcza dwa największe miasta w regionie:
Kalisz oraz Poznań; w nieco mniejszym stopniu Konin oraz
Leszno.
Ranking powiatowy odzwierciedla aktualne procesy
społeczno-demograficzne
charakteryzujące
obszary
miejskie, w obrębie których wyraźnie niższe są wskaźniki
przyrostu naturalnego, co w konsekwencji przekłada się na
większy udział osób starszych oraz mniejszy udział osób z
młodszych kategorii wieku. Jednocześnie mieszkańców
obszarów miejskich charakteryzują wyższe wskaźniki
rozwodów i niższe wskaźniki zawierania małżeństw.
Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
1. poznański
2. grodziski
3. leszczyński
4. obornicki
5. wolsztyński

pozycję najniższą:
31. kolski
32. m. Leszno
33. m. Konin
34. m. Poznań
35. m. Kalisz

m. Kalisz -2,08
m. Poznao -2,01
m. Konin
m. Leszno
kolski
ostrowski
kosciaoski
pilski
turecki
rawicki
kaliski
jarocioski
chodzieski
słupecki
czarnkowsko-trzcianecki
złotowski
pleszewski
ostrzeszowski
gostyoski
kępioski
międzychodzki
szamotulski
krotoszyoski
gnieźnieoski
koninski
wrzesioski
średzki
śremski
wągrowiecki
nowotomyski
wolsztyoski
obornicki
leszczyoski
grodziski
poznaoski

-2,5

-1,29
-1,23
-0,54
-0,42
-0,32
-0,29
-0,26
-0,24
-0,22
-0,12
-0,12
-0,11
-0,06
-0,05
-0,04
0,11
0,12
0,13
0,26
0,27
0,28
0,31
0,36
0,41
0,43
0,51
0,57
0,71
0,78
0,90
0,95
1,11
1,20

-2

-1,5

-1

-0,5

0
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PROFIL DEMOGRAFICZNY
PROFIL
DEMOGRAFICZNY
STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA

STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA

LICZBA KOBIET NA 100 MĘŻCZYZN WEDŁUG WIEKU

źródło: GUS 2009

Silne strony powiatów

Podobnie jak w populacji polskiej, także wśród
mieszkańców Wielkopolski przeważają kobiety - na
100 mężczyzn przypadało przeciętnie 106,2 kobiet
(w kraju 107,1). Przewaga liczebna kobiet wzrasta z
wiekiem – mężczyźni przeważają w kolejnych
grupach wieku aż do 39 roku życia (w kraju do 44
roku życia), natomiast wśród obywateli w wieku 80 i
więcej lat kobiet jest 2,5 razy więcej niż mężczyzn.

źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w Województwie
Wielkopolskim w 2008 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu.
Poznań 2009, s. 3
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Słabe strony powiatów

Współczynnik feminizacji jest znacząco wyższy w
miastach (110,6 wobec 100,7 na wsi) - największą
przewagę liczby kobiet nad mężczyznami
rejestrujemy w miastach na prawach powiatu, w
kolejności w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Koninie.
Najbardziej wyrównane pod względem proporcji płci
były powiaty grodziski i leszczyński (na 100
mężczyzn przypada tam 101 kobiet).
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PROFIL DEMOGRAFICZNY
PROFIL
DEMOGRAFICZNY
STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA

STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA

Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
najniższą:
1. poznański
2. obornicki
3. śremski
4. wolsztyński
5. pilski

pozycję
31. słupecki
32. kolski
33. m. Kalisz
34. kaliski
35. m. Poznań

-3

-2

-1

Silne strony powiatów

Należy odnotować znaczne dysproporcje w wartościach
wskaźników w poszczególnych powiatach - nawet po
wyłączeniu
trzech
„skrajnych”
wartości
wskaźników, wyniki rankingu zbiorczego dla pozostałych
powiatów wahają się w granicach mniej więcej 2,5
jednostki odchylenia standardowego od średniej
wojewódzkiej.

0,20
0,29
0,31
0,35
0,44
0,48
0,50
0,52
0,56
0,63
0,81
0,84
0,88
1,02
1,40
1,41
1,58
0
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1

Słabe strony powiatów

Najbardziej postarzałą demograficznie populacją jest
Poznań, a także Kalisz wraz z powiatem kaliskim - na
przeciwległym
biegunie
lokują
się
powiaty
poznański, obornicki oraz śremski. Dane te wykazują
dużą zbieżność z opisywanym poprzednio rankingiem
przyrostu naturalnego i rzeczywistego - im młodsza
populacja tym większa zatem skłonność do zawierania
małżeństw, rozrodczość, itp.

m. Poznao
-2,67
kaliski
-1,93
m. Kalisz
-1,90
kolski
-1,53
słupecki
-0,97
ostrowski
-0,60
turecki
-0,51
konioski
-0,51
ostrzeszowski
-0,37
kościaoski
-0,37
jarocioski
-0,27
kępioski
-0,19
pleszewski
-0,15
gostyoski
-0,09
szamotulski
-0,08
krotoszyoski
-0,06
m. Leszno
-0,03
rawicki
-0,02
m. Konin
czarnkowsko-trzcianecki
międzychodzki
nowotomyski
gnieźnieoski
chodzieski
wągrowiecki
wrzesioski
leszczyoski
średzki
grodziski
złotowski
pilski
wolsztyoski
śremski
obornicki
poznaoski

2
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PROFIL ZDROWOTNY
PROFIL
ZDROWOTNY
INFRASTRUKTURA POWIATOWEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

INFRASTRUKTURA POWIATOWEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

źródło: GUS, 2009
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Słabe strony powiatów

Silne strony powiatów

Większość wskaźników charakteryzujących
potencjał
systemu ochrony
zdrowia
w
Wielkopolsce
na
tle
wskaźników
ogólnokrajowych pozwala stwierdzić, iż pozycja
Wielkopolski jest lepsza niż wielu innych
regionach kraju - korzystne kształtują się
wskaźniki:
1. potencjału kadrowego – zwłaszcza w
największych miastach regionu, a także w
powiatach:
a. kościańskim, śremskim, grodziskim i
obornickim (lekarze medycyny),
b. tureckim, kolskim (lekarze stomatolodzy),
c. kościańskim, pilskim, chodzieskim i śremskim
(kadra pielęgniarska),
d.
słupeckim, pleszewskim, pilskim, wolsztyńskim i
kolskim (położne),
e. krotoszyńskim, poznańskim, kolskim i
wrzesińskim (farmaceuci);
2. oraz dostępności i wykorzystania zasobów
systemu (6. miejscu w kraju pod
względem liczby łóżek w szpitalach) - przede
wszystkim w największych miastach regionu
oraz
w
powiatach
gostyńskim, leszczyńskim, międzychodzkim, kro
toszyńskim.
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PROFIL ZDROWOTNY

DOSTĘPNOŚĆ PROFIL
INSTYTUCJIZDROWOTNY
POWIATOWEGO SYSTEMU OPIEKI

INFRASTRUKTURA POWIATOWEGO
SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZDROWOTNEJ

Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
pozycję najniższą:
1. m. Poznań
31. wągrowiecki
2. m. Konin
32. grodziski
3. m. Leszno
33. koniński
4. m. Kalisz
34. kaliski
5. gostyński
35. poznański

-2

Silne strony powiatów

-1,15
-0,75
-0,65
-0,42
-0,39
-0,34
-0,31
-0,28
-0,27
-0,23
-0,17
-0,17
-0,17
-0,16
-0,11
-0,10
-0,08
-0,08

0,03
0,06
0,08
0,10
0,17
0,31
0,39
0,43
0,44
0,45
0,50
0,61
0,69
0,89
1,20
1,27
-1,5

-1

-0,5

0

0,5
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Słabe strony powiatów

Ranking powiatów prezentowanego profilu ujawnia
znaczną zbieżność miejsce poszczególnych jednostek
terytorialnych z ich pozycjami uzyskanymi w ramach
rankingu mierzącego zasoby kadrowe systemu opieki
zdrowotnej.
Największym potencjałem instytucjonalnym dysponują
wszystkie największe miasta regionu, zwłaszcza Poznań
oraz Konin, z kolei najniższa dostępność infrastruktury
opieki zdrowotnej cechuje powiat poznański oraz kaliski.
W przypadku tych dwóch powiatów o najniższych
pozycjach w rankingu przyjąć należy jednak te same
uwagi, które artykułowane były w opisywanym
poprzednio profilu zasobu kadrowego systemu opieki
zdrowotnej – tak więc dostępność mieszkańców z tych
powiatów do infrastruktury zdrowotnej jest w
rzeczywistości dużo wyższa z uwagi na bliskie położenie
dużych miast.

poznaoski
-1,78
kaliski
koninski
grodziski
wągrowiecki
turecki
czarnkowsko-trzcianecki
złotowski
średzki
rawicki
szamotulski
kolski
wrzesioski
ostrowski
jarocioski
kępioski
wolsztyoski
śremski
gnieźnieoski
ostrzeszowski
obornicki
nowotomyski
pleszewski
pilski
kosciaoski
chodzieski
słupecki
krotoszyoski
międzychodzki
leszczyoski
gostyoski
m. Kalisz
m. Leszno
m. Konin
m. Poznao

1

1,5
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PROFIL ZDROWOTNY
PROFIL
ZDROWOTNY
CHOROBOWOŚĆ W POPULACJI 19+

CHOROBOWOŚĆ W POPULACJI 19+

Silne strony powiatów

Wśród przyczyn zgonów w Wielkopolsce
przeważają
choroby
układu
krążenia, następnie nowotwory, choroby
układu
oddechowego, trawiennego, nerwowego, mo
czowo - płciowego, choroby zakaźne i
pasożytnicze – bardzo rzadko wśród
przyczyn zgonów rejestrowano zaburzenia
psychiczne, choroby krwi i narządów
krwiotwórczych,
a
także
zaburzenia
wydzielania wewnętrznego.

źródło: GUS 2009.
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Słabe strony powiatów

Zaburzenia
psychiczne
związane
z
nadużywaniem
alkoholu
występowały
najczęściej
w
powiatach
złotowskim, ostrzeszowskim, pilskim, wągrow
ieckim, chodzieskim i tureckim (ten typ
zaburzeń jest domeną mężczyzn).
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PROFIL ZDROWOTNY
PROFIL
ZDROWOTNY
CHOROBOWOŚĆ W POPULACJI 19+

CHOROBOWOŚĆ W POPULACJI 19+

Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
pozycję najniższą:
1. wągrowiecki
31. leszczyński
2. wrzesiński
32. szamotulski
3. gnieźnieński
33. ostrowski
4. nowotomyski
34. m. Konin
5. obornicki
35. śremski

-2,5

Silne strony powiatów

-1,45
-1,33
-1,26
-1,10
-1,04
-0,88
-0,63
-0,63
-0,49
-0,48
-0,43
-0,39
-0,16
-0,04

0,02
0,09
0,17
0,26
0,30
0,38
0,42
0,45
0,46
0,54
0,57
0,61
0,67
0,82
0,87
0,96
1,06
1,12
1,18
1,49
-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5
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1

Słabe strony powiatów

Zdecydowanie niższą chorobowością osób
dorosłych
charakteryzuje
się
powiat
wągrowiecki,
wrzesiński
oraz
gnieźnieński
(najwyższe miejsca w rankingu oznaczają tutaj
najniższe wskaźniki zachorowalności). Z kolei
najniższe pozycje w rankingu, oznaczające
najwyższe wskaźniki chorobowości populacji
19+, osiągnął powiat śremski, m. Konin, a także
powiat ostrowski.

śremski -2,13
m. Konin
ostrowski
szamotulski
leszczyoski
kościaoski
słupecki
grodziski
turecki
międzychodzki
rawicki
jarocioski
czarnkowsko-trzcianecki
m. Leszno
średzki
kolski
m. Poznao
konioski
chodzieski
kępioski
złotowski
pilski
ostrzeszowski
kaliski
krotoszyoski
m. Kalisz
poznaoski
wolsztyoski
pleszewski
gostyoski
obornicki
nowotomyski
gnieźnieoski
wrzesioski
wągrowiecki

1,5

2
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PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
POŁOŻENIE MATERIALNE LUDNOŚCI – PRACA I DOCHODY
MIESZKAŃCÓW
STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

Silne strony powiatów

Wyższą stopę bezrobocia rejestrowanego niż średnia
wojewódzka
odnotowano
w
powiatach
złotowskim, wągrowieckim, chodzieskim, konińskim, słu
peckim i czarnkowsko-trzcianeckim. Natomiast najmniej
osób bez pracy było w Poznaniu oraz w powiecie
poznańskim, kępińskim, wolsztyńskim, nowotomyskim i
w Kaliszu.
źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2010
PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO
W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW

źródło: GUS 2009
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Słabe strony powiatów

Przeciętne wynagrodzenie i średnia emerytura w
Wielkopolsce są nadal niższe niż w kraju i dystans ten
stale się zwiększa - w 2008 r. przeciętna płaca krajowa
przewyższała
wynagrodzenie
w
województwie
wielkopolskim o 9,2% (w 2000 r. – o 6,9%).
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Najniższe pozycje w rankingu sytuacji materialnej
osiągnęły natomiast powiaty krotoszyński, wągrowiecki
oraz pleszewski. W powiatach tych najniższe pozycje w
rankingu kształtowała nadwyżka bezrobotnych kobiet w
stosunku do bezrobotnych mężczyzn. W pozostałych
kwestiach powiaty te lokowały się wprawdzie poniżej
wojewódzkiej przeciętnej, ale nie na pozycjach
zdecydowanie najniższych.
Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
pozycję najniższą:
1. m. Poznań
31. gnieźnieński
2. poznański
32. słupecki
3. grodziski
33. pleszewski
4. śremski
34. wągrowiecki
5. pilski
35. krotoszyński

krotoszyoski -1,06
wągrowiecki -1,05
pleszewski -0,98
słupecki
-0,85
gnieźnieoski
-0,78
wrzesioski
-0,64
kolski
-0,60
jarocioski
-0,54
średzki
-0,35
złotowski
-0,32
rawicki
-0,31
obornicki
-0,28
chodzieski
-0,14
koninski
-0,12
ostrzeszowski
-0,11
turecki
-0,04
czarnkowsko-trzcianecki
-0,04
kępioski
-0,02
kaliski
gostyoski
ostrowski
międzychodzki
leszczyoski
kosciaoski
m. Leszno
szamotulski
nowotomyski
wolsztyoski
m. Kalisz
m. Konin
pilski
śremski
grodziski
poznaoski
m. Poznao
-1,5

-1

-0,5

0,01
0,02
0,06
0,14
0,17
0,18
0,29
0,32
0,48
0,53
0,54
0,55
0,64
0,66
0,67

Słabe strony powiatów

Zbiorcze uszeregowanie powiatów w oparciu o
uśrednione wartości wskaźników cząstkowych ukazuje
zdecydowanie
najlepsze
położenie
materialne
mieszkańców Poznania oraz powiatu poznańskiego. W
obu przypadkach pozycję tę kształtowały najniższe
wskaźniki
bezrobocia
oraz
wysokie
wskaźniki
wynagrodzenia brutto. W Poznaniu zanotowano też
stosunkowo niewielką dysproporcję bezrobocia wśród
kobiet i mężczyzn.

Silne strony powiatów

PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
POŁOŻENIE MATERIALNE LUDNOŚCI – PRACA I DOCHODY
MIESZKAŃCÓW

1,13
0

0,5

1
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1,82
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PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
EDUKACJA – STATUS EDUKACYJNY MIESZKAŃCÓW

Silne strony powiatów

Wykształcenie wyższe posiada co ósmy mieszkaniec
Wielkopolski – lepszym statusem edukacyjnym legitymują
się
przede
wszystkim
mieszkańcy
Poznania, Leszna, Kalisza i Konina, a także powiatu
pilskiego i poznańskiego. Tylko 2.0% osób powyżej 15
roku życia zamieszkałych na wsi ma wykształcenie
wyższe i mniej niż 1.0% absolwentów liceów
ogólnokształcących pochodzących ze wsi kontynuuje
naukę na uczelniach wyższych.

Słabe strony powiatów

źródło: Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
w województwie wielkopolskim

Brakuje miejsc w przedszkolach i przeciążone są
placówki oświatowe – w większości typów szkół w
Wielkopolsce na 1 placówkę przypada więcej uczniów niż
przeciętnie w kraju - w miastach wskaźnik był wyższy i
wynosił 368 uczniów na 1 szkołę wobec średnio 105
uczniów na wsi. Najwięcej uczniów uczyło się w szkołach
podstawowych w Koninie, gdzie na 1 szkołę przypadało
przeciętnie 429 uczniów, natomiast najmniej w powiecie
kaliskim – 92 uczniów.
W powiatach ziemskich największą liczbę placówek
kształcenia policealnego notują powiaty gnieźnieński i
pilski (liczba szkół policealnych jest tam wyższa niż liczba
szkół ogólnokształcących).

Piła, 24.04.2012; „Północna Wielkopolska – lider czy outsider regionu? Analiza czynnikowa środowiska gospodarczego powiatu”
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PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
EDUKACJA – STATUS EDUKACYJNY MIESZKAŃCÓW

Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
pozycję najniższą:
1. m. Poznań
31. turecki
2. m. Leszno
32. złotowski
3. m. Konin
33. kolski
4. m. Kalisz
34. koniński
5. poznański
35. kaliski

-2

-1

Silne strony powiatów

Szczególnie wysoką pozycje zajmuje Poznań cechujący
się najwyższym odsetkiem osób z wykształceniem
wyższym oraz jednocześnie najniższym odsetkiem osób z
wykształceniem podstawowym, niepełnym podstawowym
lub bez wykształcenia. Najniższe pozycje w rankingu
potencjału edukacyjnego zajęły natomiast powiaty:
kaliski, koniński, kolski, turecki, słupecki oraz złotowski.

0,16
0,28
0,52
0,59
1,06
1,51
1,66
1,94

Słabe strony powiatów

Ranking powiatów z uwagi na poziom wykształcenia
mieszkańców oparty został na dwóch wskaźnikach pierwszy rejestrował odsetek osób posiadających co
najwyżej wykształcenie podstawowe, natomiast drugi z
tych wskaźników odnotowywał odsetek posiadających
najwyższy
poziom
wykształcenia.
Uszeregowanie
powiatów z uwagi na status wykształcenia mieszkańców
wskazuje, że najwyższym potencjałem intelektualnym
charakteryzują się cztery największe wielkopolskie miasta
na prawach powiatów grodzkich oraz powiat poznański.

kaliski-1,41
koninski-1,29
kolski -1,10
złotowski -0,82
turecki -0,78
słupecki
-0,68
grodziski
-0,65
leszczyoski
-0,59
gostyoski
-0,52
wągrowiecki
-0,44
czarnkowsko-trzcianecki
-0,43
międzychodzki
-0,40
wolsztyoski
-0,36
ostrzeszowski
-0,28
pleszewski
-0,27
chodzieski
-0,20
średzki
-0,18
szamotulski
-0,16
nowotomyski
-0,13
kępioski
-0,12
wrzesioski
-0,09
krotoszyoski
-0,07
obornicki
-0,06
jarocioski
-0,05
rawicki
-0,04
kosciaoski
-0,03
śremski
gnieźnieoski
pilski
ostrowski
poznaoski
m. Kalisz
m. Konin
m. Leszno
m. Poznao

3,45
0

1

2
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PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
SOCJOKULTUROWE
FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNOŚCI
PROFILASPEKTY
SOCJO-EKONOMICZNY

Silne strony powiatów

Dziesiąta część krajowych zasobów placówek
bibliotecznych funkcjonuje w Wielkopolsce - w roku
2008
w
wielkopolskich
bibliotekach
było
zarejestrowanych 553,9 tys. czytelników (blisko
10.0% ogółu ludności); liczba ta jest o 12,1%
punktów procentowych mniejsza niż w 2000 r.
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Słabe strony powiatów

źródło: GUS, 2009

Największą liczbę mieszkańców przypadających na
jedną placówkę biblioteczną rejestrujemy w
Kaliszu,
Poznaniu
oraz
w
powiatach
gnieźnieńskim, jarocińskim i w Koninie. Potencjalnie
lepszy dostęp do bibliotek mieli mieszkańcy powiatu
pleszewskiego, średzkiego, międzychodzkiego i
obornickiego
(kilkakrotnie
mniejsza
liczba
mieszkańców przypada tam na jedną bibliotekę).
Realna liczba czytelników bibliotek publicznych była
największa w Lesznie oraz w powiatach
chodzieskim, pleszewskim średzkim, rawickim i
nowotomyskim – najmniej korzystających z
księgozbioru publicznego było w powiecie
tureckim, ostrzeszowskim, słupeckim, w Kaliszu, a
także w powiecie kolskim i kępińskim.
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PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
SOCJOKULTUROWE
FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNOŚCI
PROFILASPEKTY
SOCJO-EKONOMICZNY

Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
pozycję najniższą:
1. m. Leszno
31. kępiński
2. rawicki
32. jarociński
3. gostyński
33. śremski
4. chodzieski
34. m. Poznań
5. złotowski
35. m. Kalisz

-1,44
-1,16
-0,83
-0,78
-0,71
-0,69
-0,65
-0,52
-0,49
-0,48
-0,47
-0,36
-0,25
-0,24
-0,22
-0,21
-0,19
-0,11
-0,11
-0,09
-0,08

Silne strony powiatów

m. Kalisz
m. Poznan
sremski
jarocinski
kepinski
ostrzeszowski
turecki
slupecki
poznanski
kolski
gnieznienski
wolsztynski
obornicki
kaliski
krotoszynski
wrzesinski
ostrowski
grodziski
koninski
koscianski
wagrowiecki
leszczynski
czarnkowsko-trzcianecki
m. Konin
miedzychodzki
pilski
nowotomyski
pleszewski
szamotulski
sredzki
zlotowski
chodzieski
gostynski
rawicki
m. Leszno

0,13
0,18
0,22
0,24
0,51
0,56
0,71
0,75
0,89
1,06
1,08
1,19
1,26
1,31

-2

-1

0
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Słabe strony powiatów

Ogólny ranking powiatów w odniesieniu do
socjokulturowych
aspektów
funkcjonowania
społeczności
analizowanych
jednostek
terytorialnych
przedstawiony
na
wykresie
ukazuje, że najniższym potencjałem w omawianym
zakresie charakteryzują się dwa największe
miasta, tzn. Poznań oraz Kalisz. Należy jednak
podkreślić, że na najniższą pozycje w rankingu
wielkopolskich powiatów dwóch największych miast
regionu, największy wpływ wywarły wartości
pierwszego
z
analizowanych
wskaźników
szczegółowych,
czyli
liczby
mieszkańców
przypadających
na
jedną
palcówkę
biblioteczną, która w obu miastach była
zdecydowanie największa. Natomiast w odniesieniu
do pozostałych wymiarów oceny, Poznań oraz
Kalisz nie plasowały się już na najniższych
miejscach w rankingu, znajdując się jednak nadal
poniżej wojewódzkiej przeciętnej.

2
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PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
PROFIL
SOCJO-EKONOMICZNY
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
BEZPIECZEŃSTWO PBLICZNE
WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

Liczba przestępstw popełnionych w Wielkopolsce stanowi
dwunastą ich część popełnionych w kraju (czwarte miejsce
wśród innych województw) – najniższe współczynniki
notujemy
w
powiatach
grodziskim,
rawickim,
gostyńskim,
jarocińskim
i
pleszewskim; najwyższe zaś w powiatach poznańskim i
mieście Poznaniu, w powiecie kaliskim i w samym
Kaliszu, a także w pilskim i kolskim).

Silne strony powiatów

STWIERDZONYCH WEDŁUG POWIATÓW W ROKU 2008

źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2010

Słabe strony powiatów

Z analizy materiałów Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu z roku 2009 wynika, że na terenie Wielkopolski
od kilku lat odnotowuje się wyraźną tendencję spadkową
współczynnika przestępstw kryminalnych (dwunaste
miejsce w kraju) – podobnie jak w przypadku
przestępczości
ogólnej
najniższą
przestępczością
kryminalną
legitymują
się
powiaty
grodziski, gostyński, rawicki, pleszewski i jarociński;
najwyższe zaś współczynniki tego typu przestępczości
notujemy w powiatach poznańskim i mieście Poznaniu, w
powiecie pilski, kaliskim i w samym Kaliszu, a także w
powiecie kolskim).
Najwyższe współczynniki wykrywalności zanotowały w
roku 2008 powiaty gostyński, kościański, słupecki i śremski
– najniższe miasto Poznań i powiat poznański oraz
pilski, Konin i powiat koniński, a także Kalisz i powiat
kaliski.
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PROFIL SOCJOEKONOMICZNY
PROFIL
SOCJO-EKONOMICZNY
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
BEZPIECZEŃSTWO PBLICZNE
poznaoski-3,77

Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
pozycję najniższą:
1. gostyński
31. kaliski
2. grodziski
32. m. Kalisz
3. rawicki
33. pilski
4. jarociński
34. M. Poznań
5. krotoszyński
35. poznański

Silne strony powiatów

-1,04
-0,88
-0,56
-0,56
-0,16
-0,15
-0,14
-0,14
-0,12
-0,09
-0,06
-0,06

0,01
0,11
0,12
0,16
0,16
0,17
0,19
0,22
0,22
0,28
0,30
0,32
0,38
0,39
0,42
0,48
0,50
0,54
0,58
0,71
0,72
0,75
-4

-3

-2

-1

0
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Słabe strony powiatów

Uszeregowanie
powiatów
w
ramach
prezentowanego profilu ujawnia znaczne
zróżnicowania międzypowiatowe - najniższym
poziomem
bezpieczeństwa
publicznego
charakteryzują
się
ośrodki
miejskie:
Poznań, Kalisz z powiatami poznańskim
(najwyższe
współczynniki
przestępczości), kaliskim i pilskim. Pozostałe
jednostki terytorialne nie różnią się zbytni
wysyceniem
przestępczości
(dysproporcje
wynoszą niecałą jedną jednostkę odchylenia
standardowego).
Trzeba
równocześnie
podkreślić, iż najlepszą sytuację w zakresie
bezpieczeństwa publicznego odnotowano w
powiecie gostyńskim, grodziskim i rawickim.

m. Poznao
pilski
m. Kalisz
kaliski
szamotulski
wągrowiecki
m. Leszno
leszczyoski
złotowski
kolski
m. Konin
koninski
chodzieski
obornicki
ostrzeszowski
nowotomyski
wrzesioski
kępioski
ostrowski
czarnkowsko-trzcianecki
międzychodzki
pleszewski
średzki
gnieźnieoski
słupecki
kosciaoski
turecki
śremski
wolsztyoski
krotoszyoski
jarocioski
rawicki
grodziski
gostyoski

1
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PROFIL SOCJALNY
PROFIL
GOSPODARSTWA
DOMOWE SOCJALNY
OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ
GOSPODARSTWA DOMOWE OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

źródło: Szacunki GUS na podstawie badania
gospodarstw domowych w roku 2008. s. 47

budżetów

Słabe strony powiatów

Silne strony powiatów

Ubóstwo ma dwa wymiary: absolutny lub
względny. W wymiarze absolutnym ubogie są te
gospodarstwa domowe, te osoby, które nie mają
możliwości zaspokojenia potrzeb uznanych w
danych warunkach za podstawowe, niezależnie
od tego, na jakim poziomie żyją lepiej sytuowane
warstwy społeczeństwa. W podejściu względnym
(relatywnym) ubóstwo rozważane jest jako forma
nierówności, nadmiernego dystansu między
poziomem życia poszczególnych grup ludności:
ubogie są te osoby, rodziny, których poziom
życia jest znacznie niższy niż pozostałych
członków danego społeczeństwa. W ujęciu
obiektywnym gospodarstwo domowe (a tym
samym wszystkie osoby wchodzące w jego
skład) zostało uznane za ubogie, jeżeli poziom
jego wydatków (w tym także wartość artykułów
otrzymanych nieodpłatnie oraz pobranych z
indywidualnego gospodarstwa rolnego (działki)
bądź z prowadzonej działalności na własny
rachunek) był niższy od wartości przyjętej za
granicę ubóstwa.
Minimum egzystencji ustalane przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych uwzględnia jedynie te
potrzeby, których zaspokojenie nie może być
odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego
poziomu
prowadzi
do
biologicznego
wyniszczenia.
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Powiaty zajmujące w rankingu:
pozycję najwyższą:
1. wągrowiecki
2. nowotomyski
3. międzychodzki
4. rawicki
5. m. Poznań

pozycję najniższą:
22. gnieźnieński
23. jarociński
24. leszczyński
25. wrzesiński
26. wolsztyński

-2,27

-1,08
-0,74
-0,46
-0,33
-0,29
-0,22
-0,21
-0,10
0,00

0,03
0,03
0,09
0,10
0,11
0,28
0,45
0,47
0,72
0,75

-3

-2

-1

0
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Słabe strony powiatów

Generalnie najwyższym poziomem dostępności kadry
publicznego sektora pomocy społecznej charakteryzują się
powiaty
wągrowiecki,
nowotomyski
i
międzychodzki,
najniższym
natomiast
powiat
wolsztyński, leszczyński i wrzesiński.
Z uwagi na liczbę pracowników socjalnych, najlepszą
sytuacją
legitymują
się
powiaty
chodzieski
i
wągrowiecki, najgorszą zaś wrzesińskiego i jarocińskiego. Z
kolei najwięcej mieszkańców na jednego pracownika
socjalnego przypada w powiatach jarocińskim i
leszczyńskim (ponad 3400 na jednego pracownika),
natomiast najmniej w powiecie wągrowieckim (nieco ponad
1500 mieszkańców na pracownika).
Dostępność osób świadczących usługi opiekuńcze jest
wyższa w powiecie nowotomyskim, pilskim oraz
rawickim, najgorsza zaś w leszczyńskim i wolsztyńskim.

śremski
szamotulski
poznaoski
obornicki
złotowski
wągrowiecki
czarnkowsko-trzcianecki
nowotomyski
gostyoski
wrzesioski
turecki
ostrzeszowski
ostrowski
chodzieski
m. Leszno
m. Poznao
kościaoski
grodziski
gnieźnieoski
leszczyoski
wolsztyoski
krotoszyoski
m. Kalisz
pilski
rawicki
międzychodzki
kępioski
średzki
pleszewski
kolski
jarocioski
kaliski
słupecki
m. Konin
konioski

Silne strony powiatów

PROFIL SOCJALNY
PROFIL
GOSPODARSTWA
DOMOWE SOCJALNY
OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ
GOSPODARSTWA DOMOWE OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

1

1,47
1,56
2
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Część IV
Podsumowania i wnioski- zbiorcze
rankingi powiatów
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WNIOSKI
WNIOSKI
cz. 2.
GLOBALNE RANKINGI POWIATÓW ZIEMSKICH I GRODZKICH

• Powiat ŚREDZKI
• Powiat CHODZIESKI
• Powiat LESZCZYOSKI
• Powiat KONIOSKI
• M. KALISZ
• Powiat KALISKI
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Słabe strony powiatów

• Powiat OBORNICKI
• Powiat NOWOTOMYSKI
• Powiat POZNAOSKI
• Powiat MIĘDZYCHODZKI
• M. LESZNO
• Powiat RAWICKI

Silne strony powiatów

GLOBALNE RANKINGI POWIATÓW ZIEMSKICH I GRODZKICH
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