
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schemat: Zidentyfikowane problemy w wymiarze społecznym 

 

PROBLEMY NIŻSZEGO RZĘDU 

PRZYCZYNY 

 

 

 

PROBLEM GŁÓWNY 

Depopulacja i starzenie się społeczeństwa 

Ujemne saldo migracji

Niski poziom identyfikacji i 
poczucia tożsamości z 

miejscem zamieszkania 
wśród młodzieży

Zwiększone zapotrzebowanie 
na ofertę rozwoju 

społecznego dla młodzieży 

Niewystarczający poziom 
poczucia bezpieczeństwa 

Rozbieżność oferty rynku 
pracy z oczekiwaniami 

młodych ludzi 

Efekt wymywania kadr przez 
Wrocław

Zjawisko suburbanizacji 

Stan środowiska oraz zjawisk 
klimatycznych 

Ograniczone uwarunkowania 
przestrzenne miasta

Niewystarczający poziom 
innowacyjności społecznej 

i gospodarczej

Deficyt kompetencji 
przedsiębiorczych i 

społecznych młodzieży 

Spadek liczby ludności w 
wieku przedprodukcyjnym i 

produkcyjnym

Transformacja struktury 
gospodarki

Wzrost liczby ludności
o szczególnych 

potrzebach

Niekorzystne prognozy 
wskaźnika liczby 

mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym do liczby 

mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym

Ujemny przyrost naturalny

Wzrost liczby uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi

Możliwe skutki 

niepodjęcia działań 

Brak osób do pracy 
/ problemy 

kadrowe

Pogorszenie się 
sytuacji finansowej 
miasta (wpływy z 

PIT)

Zwiększone 
zapotrzebowanie  

na migrantów 
zarobkowych

Brak sukcesji 
działalności 

gospodarczych

Zapotrzebowanie 
na usługi wsparcia 
seniorów i osób z 

niepełnosprawnoś-
ciami

Osłabienie 
wizerunku miasta



Schemat: Zidentyfikowane problemy w wymiarze gospodarczym 

 

PROBLEMY NIŻSZEGO RZĘDU 

PRZYCZYNY 

 

 

 

 

PROBLEM GŁÓWNY 

Niestabilność aktywności gospodarczej i rozwoju 
innowacyjności

Niewystarczająca 
dynamika rozwoju sektora 

technologicznego

Wolno rodząca się 
innowacyjność w przemyśle i 

MŚP

Brak silnego ośrodka B+R

Silnie zakorzeniona platforma 
eksportowa

Efekt wymywania kadr przez 
Wrocław

Dominująca kultura pracy 
najemnej

Niedobór kadry / 
pracowników 

specjalistycznych

Niechęć podejmowania zajęć 
inżynierskich, technicznych i 

rzemieślniczych

Zarobki

Spadająca liczba studentów

Cywilizacyjny deficyt 
kompetencji 

przedsiębiorczych oraz 
społecznych młodzieży

Powszechnie 
niewykształcone 

partnerstwa prywatno-
publiczne

Brak wypracowanego 
modelu współpracy w 

ramach PPP

Nierozpoznane korzyści dla 
przedsiębiorców

Budzące wątpliwości 
uwarunkowania prawne 

współpracy w ramach PPP

Rozproszenie 
organizacyjno-
instytucjonalne

Rozproszony system 
powszechnie dostępnych 
źródeł informacji (środki 
pomocowe, doradztwo, 

szkolenia, "dobre praktyki", 
transfer technologii)

Niewystarczający poziom 
integracji usług w obszarze 

funkcjonalnym miasta

Rozproszona współpraca 
między przedsiębiorcami a
uczelniami, administracją 
publiczną i organizacjami

pozarządowymi

Niestabilność 
funkcjonowania działalności 

gospodarczych

Możliwe skutki 

niepodjęcia działań 

Zmniejszenie 
tempa rozwoju 
gospodarczego

Pogorszenie się 
sytuacji 

finansowej miasta, 
w tym spadek 
wpływów z PIT 
oraz dochodów 
majątkowych

Spadek liczby 
przedsiębiorstw / 

brak sukcesji 
działalności 

gospodarczych

Migracje 
zarobkowe / 
poszukiwanie 

atrakcyjniejszych 
miejsc pracy

Osłabienie funkcji 
miasta 

subregionalnego



Schemat: Zidentyfikowane problemy w wymiarze środowiskowym 

 

PROBLEMY NIŻSZEGO RZĘDU 

PRZYCZYNY 

 

 

 

 

PROBLEM GŁÓWNY 

Zjawisko miejskiej wyspy ciepła (MWC) oraz 
kumulacji zanieczyszczeń

Koncentracja 
powierzchni 

uszczelnionych

Wysoka intensywność 
zabudowy historycznej, 

śródmiejskiej i osiedlowej

Ograniczone możliwości 
budowy zielono-błękitnej 
infrastruktury i zielonych 

miejsc odpoczynku

Niska retencyjność obszarów 
zabudowy

Smog

Wciąż znaczny udział 
nieekologicznych systemów 

grzewczych

Wysokie koszty zakupu 
pojazdów niskoemisyjnych 

do świadczenia usług 
publicznych oraz wzrost 

liczby pojazdów prywatnych

Ograniczone możliwości 
finansowe kompleksowej 

termomodernizacji obiektów

Nadmierny ruch 
komunikacyjny w 

centrum i obszarach 
nowego 

zainwestowania

Skoncentrowany rozwój 
budownictwa 

mieszkaniowego i obszarów 
zainwestowania 
przemysłowego

Ograniczone możliwości 
przestrzenne i finansowe 

rozwoju bezemisyjnych form 
przemieszczania się

(np. rowerem)

Wymagający rozbudowy 
wewnętrzny układ 

komunikacyjny

Średni lub niski 
potencjał adaptacyjny 

miasta do zmian 
klimatu

Ograniczone własne środki 
finansowe oraz dostępność 

źródeł zewnętrznych

Niewystarczające zaplecze 
instytucjonalne oraz 

upowszechnianie działań 
adaptacyjnych wśród 

społeczności

Placówki edukacyjne 
wymagające interwencji 

infrastrukturalnej i wsparcia 
merytorycznego w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu

Możliwe skutki 

niepodjęcia działań 

Pogarszający się 
stan zdrowia 
mieszkańców

Utrata 
efektywności 

zagospodarowania 
przestrzeni 

miejskiej

Obniżenie 
poziomu 

atrakcyjności 
miasta / niski 

stopień 
zadowolenia 
mieszkańców

Wzrastający 
dyskomfort życia 

mieszkańców 
sktukujący 

migracjami na 
wieś

Straty 
wizerunkowe

Wzrost kosztów 
utrzymania 

infrastruktury



Schemat: Zidentyfikowane problemy w wymiarze przestrzenno-

funkcjonalnym 

 

PROBLEMY NIŻSZEGO RZĘDU 

PRZYCZYNY 

 

 

 

 

PROBLEM GŁÓWNY 

Deficyty infrastrukturalne wobec dynamicznych 
przemian społeczno-gospodarczych i zmian klimatu

Wymagający rozbudowy 
układ komunikacyjny 

Rozproszony system ciągów 
pieszych i rowerowych

Wzrost liczby samochodów 
osobowych

Dynamiczny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i obszarów 

zainwestowania przemysłowego

Nierównomierny rozkład 
infrastruktury zielonej i 

rekreacyjnej

Ograniczenia finansowe i 
własnościowe

Wysoka intensywność i zwartość 
zabudowy

Wysokie natężenie ruchu w 
centrum miasta

Niewystarczająca ilość obwodnic 

Potrzeba budowy centrum 
przesiadkowego przy dworcu PKP

Niewystarczająca ilość 
alternatywnych połączeń 
rowerowych w obszarze 
funkcjonalnym miasta

Możliwe skutki 

niepodjęcia działań 

Mniejsza 
atrakcyjność 
miasta jako 

miejsca do życia

Osłabienie funkcji 
rezydencjalnej 

miasta 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza i 
zagrożeń 

klimatycznych

Wybieranie 
samochodu jako 

najczęstszego 
środka lokomocji

Pogarszający się 
stan zdrowia 
mieszkańców



Schemat: Zidentyfikowane problemy w wymiarze kulturowym 

 

PROBLEMY NIŻSZEGO RZĘDU 

PRZYCZYNY 

 

 

 

 

PROBLEM GŁÓWNY 

Osłabienie więzi przynależności do miejsca 
zamieszkania

Niewystarczająca liczba 
miejsc spotkań

Wysokie koszty inwestycji

Stale rosnące potrzeby 
utrzymania i modernizacji 
infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej, kulturalnej i 

rozrywkwej

Wysokie koszty rewitalizacji 
obiektów zabytkowych

Bariery współpracy 
trójsektorowej

Niewystarczające środki 
finansowe miasta na 
wsparcie organizacji 

społecznych

Stosunkowo niewielkie 
zaangażowanie 
mieszkańców w 

finansowanie organizacji 
społecznych pomimo 
pozytywnej dynamiki 

wzrostu

Rozproszone źródła 
informacji i wsparcia 

organizacji społecznych

Niski poziom identyfikacji 
młodzieży z miejscem 

zamieszkania

Deficyt liderów

Niewystarczający poziom 
poczucia bezpieczeństwa, w 

tym cyberbezpieczeństwa 

Niewystarczająca aktywność 
społeczna, kulturalna i 

sportowa

Nierówny dostęp do usług 
sportu i kultury w różnych 

częsciach miasta

Brak chęci do poznawania 
produktów miejskich

"Szumy informacyjne" 
związane z nadmiarem 
informacji i ich źródeł

Niska świadomość młodzieży 
na temat potencjału kultury i 

sportu w procesie rozwoju 
zawodowego i społecznego

Możliwe skutki 

niepodjęcia działań 

Migracje młodych 
ludzi do 

większych 
aglomeracji 

miejskich

Malejący udział 
mieszkańców w 

imprezach 
kulturalnych i 
sportowych

Obniżenie 
poziomu jakości 

życia 
mieszkańców

Utrata więzi i 
identyfikacji z 

miejscem 
zamieszkania 

Zanik aktywności 
obywatelskiej


