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Analiza SWOT jako narzędzie strategiczneS W
O T

Analiza SWOT to narzędzie do:

• planowania nie tylko w biznesie

• diagnozy stanu województwa

• budowania strategii województwa
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Analiza SWOT jako narzędzie strategiczne (dok.)

S W
O T

Mocne strony Słabe strony

Szanse Zagrożenia

• Sytuacja demograficzna
• Aktywność gospodarcza mieszkańców
• Rynek pracy
• Mieszkalnictwo
• Uwarunkowania geograficzne
• Oferta turystyczna
• Transport publiczny
• Węzeł transportowo-logistyczny

• Zróżnicowanie terytorialne
• Choroby cywilizacyjne
• Opieka zdrowotna
• Niewystarczający poziom bezpieczeństwa

energetycznego

• Rozwój transportu
• Inwestycje
• Nakłady B+R
• Kapitał ludzki
• Ukryty potencjał na rynku pracy
• PKB
• Ruchy migracyjne
• Warunki do rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych
• Gospodarstwa rolne
• Oferta kulturalna

• Starzenie się społeczeństwa
• Negatywne oddziaływanie na środowisko

S W
O T
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Mocne strony województwa pomorskiego

 Sytuacja demograficzna
 Aktywność gospodarcza mieszkańców 
 Rynek pracy
 Mieszkalnictwo
 Uwarunkowania geograficzne
 Oferta turystyczna
 Transport publiczny
 Węzeł transportowo-logistyczny

S W
O T
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Mocne strony 
Sytuacja demograficzna

Ubytek naturalny ludności w 2020 r. Ludność w wieku poniżej 25 lat w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

S

W %

Prezentator
Notatki do prezentacji
Tu można powiedzieć, że to jest pierwszy rok od ponad dekady, w którym odnotowano ubytek naturalny. Mimo to jest on najniższy w całym kraju.
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Mocne strony 
Sytuacja demograficzna

Zgony na 1000 ludności w 2020 r.Urodzenia żywe na 1000 ludności w 2020 r.

Maksimum 
w Polsce

S

Współczynnik dzietności ogólnej w 2020 r.

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Mocne strony 
Aktywność gospodarcza mieszkańców 

Podmioty gospodarki narodowej a
na 1000 ludności w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 

S

Podmioty gospodarki narodowej a
na 1 km2 w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Pomorskie

4
Pomorskie

5
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Mocne strony 
Aktywność gospodarcza mieszkańców 

Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w 2019 r. 

S
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Mocne strony 
Rynek pracy

Wskaźnik zatrudnienia a według BAEL w 2020 r.

a Przeciętne roczne. 

Współczynnik aktywności zawodowej a
według BAEL w % w 2020 r.

60,152,6

S

Maksimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Mocne strony 
Mieszkalnictwo

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności w 2020 r.

2,7 8,6

S
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Mocne strony 
Uwarunkowania geograficzne

Lesistość w % w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni 
ogółem w % w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

S

Maksimum 
w Polsce

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Mocne strony 
Oferta turystyczna 

Korzystający z noclegów a na 1000 ludności w 2020 r.

a Łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi; dane dotyczą obiektów posiadających 
10 i więcej miejsc noclegowych. 

Baza noclegowa turystyki a ‒ obiekty na 1000 km2 w 2020 r.
Stan w dniu 31 lipca

S

Maksimum 
w Polsce

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Mocne strony 
Transport publiczny

Wskaźnik wykorzystania kolei w 2020 r.

Źródło: System STRATEG (Urząd Transportu Kolejowego). Źródło: System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Liczba przejazdów transportem publicznym
rocznie przypadająca na 1 mieszkańca w 2020 r.

104,5115,00

S

Podlaskie

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Prezentator
Notatki do prezentacji
Wskaźnik wykorzystania kolei to liczba przejazdów (odprawionych pasażerów) w analizowanym roku przypadająca na 1 mieszkańca danego województwa.
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Mocne strony 
Węzeł transportowo-logistyczny 

61,8 mln t Obroty ładunkowe w portach morskich a

w 2020 r. (1. miejsce w Polsce)

Ruch pasażerów w portach lotniczych w 2020 r.
(przyjazdy, wyjazdy i tranzyt)

S

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

a Międzynarodowy i krajowy obrót morski; bez statków o pojemności brutto (GT) poniżej 100.
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Słabe strony

 Zróżnicowanie terytorialne

 Choroby cywilizacyjne

 Opieka zdrowotna

 Niewystarczający poziom bezpieczeństwa 

energetycznego

S W
O T
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Słabe strony
Zróżnicowanie terytorialne

62% Odsetek mieszkańców województwa 
pomorskiego objętych izochroną 90 minut 
dostępności transportem zbiorowym do 
Gdańska w godzinach porannego szczytu 
komunikacyjnego w 2020 r. 

Źródło: System STRATEG (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

Cel Strategii 2030 – 80%

W

Prezentator
Notatki do prezentacji
Stosunek liczby mieszkańców miejscowości, z których możliwy jest dojazd transportem zbiorowym do Gdańska w ciągu 90 minut w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego do ogólnej liczby mieszkańców dojeżdżających do Gdańska transportem zbiorowym w czasie porannego szczytu komunikacyjnego (w %).
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Słabe strony
Choroby cywilizacyjne

Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia 
na 100 tys. ludności w 2020 r. 

Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania 
na 100 tys. ludności w 2020 r.

Najmniejsza wartość została 
oznaczona jako lokata 1.

W

Maksimum 
w Polsce

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Słabe strony
Opieka zdrowotna

Lekarze na 10 tys. ludności w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Liczba ludności na 1 łóżko w szpitalach 
ogólnych w 2020 r. *
Stan w dniu 31 grudnia

* Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1.

Minimum
w Polsce

LUBELSKIE
195

W

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Wykorzystanie łóżek w szpitalach ogólnych 
w % w 2020 r.

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

60,2
Zachodniopomorskie 13

Pomorskie

53,1
Warmińsko-mazurskie

50,3
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Słabe strony
Niewystarczający poziom bezpieczeństwa energetycznego

Udział produkcji energii elektrycznej w zużyciu energii 
elektrycznej w % w 2020 r.

W

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Szanse

 Rozwój transportu
 Inwestycje
 Nakłady B+R
 Kapitał ludzki
 Ukryty potencjał na rynku pracy
 PKB
 Ruchy migracyjne
 Warunki do rozwoju energetyki ze źródeł 

odnawialnych
 Gospodarstwa rolne
 Oferta kulturalna

S W
O T
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Szanse
Rozwój transportu

61,5%
Odsetek długości dróg wojewódzkich o dobrym 
i zadowalającym stanie technicznym w 2020 r.

Długość dróg wojewódzkich (w km na 100 km2 powierzchni) w 2020 r.

Cel Strategii 2030 – 75,0% 

Źródło: System STRATEG (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku).

O

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Szanse
Inwestycje

Nakłady inwestycyjne a (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł w 2020 r.

O

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Świętokrzyskie

a Według lokalizacji inwestycji.



24

Szanse
Nakłady B+R

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w relacji do PKB w % w 2019 r.

O

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca 
w zł w 2020 r. (ceny bieżące)

Maksimum 
w Polsce

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Szanse
Kapitał ludzki

Osoby dorosłe w wieku 26-64 lata uczestniczące 
w kształceniu lub szkoleniu według BAEL w % w 2020 r.

O

Studenci uczelni na 10 tys. ludności w 2020 r. 

Maksimum 
w Polsce

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce

Cel Strategii 2030 – miejsce wśród 3 najlepszych województw
Szwecja (1. miejsce w UE): 28,6%
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Szanse
Ukryty potencjał na rynku pracyO

698 osób biernych 
zawodowo i bezrobotnych

przypadało na 1000 osób 
pracujących w województwie 
pomorskim w IV kwartale 2021 r. 

61,3% Odsetek kobiet wśród biernych 
zawodowo

Prezentator
Notatki do prezentacji
Bierni zawodowo dzielą się na poszukujących pracy, ale nie gotowych do jej podjęcia oraz nieposzukujących pracy, ale gotowych do jej podjęcia. Bierni zawodowo poszukujący pracy, ale nie gotowi do ich podjęcia to zbiorowość dotycząca osób biernych zawodowo, które chciałyby pracować, poszukują tej pracy – tzn. spełniają dwa z kryteriów osoby bezrobotnej, jednak nie mogą być sklasyfikowane jako bezrobotne ze względu na ograniczoną gotowość do podjęcia pracy. Bierni zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowi do jej podjęcia to osoby niepracujące, które chciałyby pracować i byłyby gotowe do podjęcia pracy w okresie najbliższych dwóch tygodni, jednak nie poszukują pracy (np. ze względu na zniechęcenie bezskutecznością dotychczasowych poszukiwań). W tym przypadku kryterium, które nie pozwala zaklasyfikować tej grupy jako bezrobotnych jest brak aktywności w poszukiwaniu pracy.Przyczyny nieposzukiwania pracy przez biernych zawodowo: zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy, nauka, uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu, emerytura, choroba, niepełnosprawność. 
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Szanse
PKBO

Uwaga. Dla 2020 r. - szacunki wstępne.

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ceny bieżące)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

tys. zł
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Szanse
PKBO

Uwaga. Dla 2020 r. - szacunki wstępne.

Dynamika produktu krajowego brutto w 2020 r. (ceny bieżące)
Rok poprzedni = 100 
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98
99

1 00
1 01
1 02
1 03
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Szanse
PKBO
Wartość dodana brutto według grup sekcji PKD 2007 w 2019 r. (ceny bieżące) 

POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE

ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE

OPOLSKIE
PODKARPACKIE

PODLASKIE
POMORSKIE

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo (sekcja A)

przemysł i budownictwo 
(sekcje B,C,D,E,F)

handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport 
i gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja; 
działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa; obsługa 
rynku nieruchomości; 
pozostałe usługi (sekcje G-T)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Prezentator
Notatki do prezentacji
Rolnictwo – najwyższy udział ma woj. podlaskie, a najniższy – śląskie. Pomorskie jest na 12. miejscuPrzemysł+Budownictwo – najwyższy udział ma śląskie, a najniższy mazowieckie. Pomorskie jest na 10. miejscuUsługi – najwyższy udział ma mazowieckie, a najniższy – woj. lubuskie. Pomorskie jest na 5. miejscu.
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Szanse
Ruchy migracyjne

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności 
na pobyt stały na 1000 ludności w 2020 r.

O

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Szanse
Warunki do rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych

316 km linia brzegowa nad Bałtykiem

Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej 
ogółem w % w 2020 r. 

O

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Szanse
Gospodarstwa rolne

O
Gospodarstwa rolne według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych i średnia 
powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym według województw w 2020 r. 
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Szanse
Oferta kulturalna

Widzowie i słuchacze a w teatrach i instytucjach muzycznych 
na 1000 ludności w 2020 r.

O

Zwiedzający muzea i oddziały na 1000 ludności w 2020 r.

a Według miejsca prezentacji przedstawienia.

Maksimum 
w Polsce

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Zagrożenia

 Starzenie się społeczeństwa 

 Negatywne oddziaływanie na środowisko

S W
O T
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Zagrożenia
Starzenie się społeczeństwa

Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności
danego województwa w % w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1.

T

Podkarpackie
Małopolskie

Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 
0-14 lat (liczba dziadków na 100 wnuczków) w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Maksimum 
w Polsce

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Zagrożenia
Negatywne oddziaływanie na środowisko

Udział emisji CO2 w emisji krajowej w % w 2020 r.

24,8%
Osiągnięty poziom recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów komunalnych w 2018 r. 

Najmniejsza wartość została 
oznaczona jako lokata 1.

Źródło: System STRATEG (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

Cel Strategii 2030 – 60,0%

T

Maksimum 
w Polsce

Minimum
w Polsce
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Wnioski

Województwo pomorskie ma SILNE STRONY, dzięki którym może zmniejszać ZAGROŻENIA
(np. stosunkowo wysoka liczba urodzeń łagodzi skutki starzenia się społeczeństwa)

Województwo pomorskie ma SILNE STRONY, dzięki którym może wykorzystać SZANSE 
(np. jako ważny węzeł transportowo-logistyczny może przyciągać inwestycje, a rynek pracy 
może być zasilony, szczególnie w zawodach deficytowych, dzięki studentom, którzy 
zdecydują się pozostać w województwie czy migracjom, w tym imigracjom)

Województwo pomorskie może wykorzystać SZANSE, żeby eliminować SŁABE STRONY 
(np. warunki do rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych mogą zwiększyć poziom 
bezpieczeństwa energetycznego)

S W
O T
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Banki i bazy danych

https://svs.stat.gov.pl/

https://smup.gov.pl/https://api.stat.gov.pl/

Bank Danych Lokalnych
https://bdl.stat.gov.pl/

https://strateg.stat.gov.pl/

Cele Zrównoważonego Rozwoju
https://sdg.gov.pl/

Dziedzinowe Bazy Wiedzy
https://swaid.stat.gov.pl/

https://bdm.stat.gov.pl/

https://bdp.stat.gov.pl/
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stat.gov.pl

Jerzy Auksztol

Dziękuję za wkład w opracowanie prezentacji:
• Beata Bojarska
• Aleksandra Sarnowska
• Monika Towiańska

60-lecie Urzędu 
Statystycznego w Gdańsku
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