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14. Aglomeracja Dzierżoniowska w opinii  
mieszkańców, przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych 

1.1. Wprowadzenie  

Dla potrzeb tworzonej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, 

w terminie od 12 grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku w gminach powiatu 

dzierżoniowskiego, przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców 

i organizacji pozarządowych. Ze względu na panujące warunki epidemiczne, jako metoda do 

wykonania badania wykorzystana została ankieta elektroniczna CAWI (Computer Assisted Web 

Interview). W badaniu użyte zostało wystandaryzowane narzędzie badawcze − kwestionariusz 

internetowy zawierający pytania − zarówno zamknięte, z gotową listą odpowiedzi do wyboru 

przez respondenta, jak i otwarte, pozwalające na swobodną wypowiedź. W badaniu ogółem 

wzięło udział 965 respondentów, w tym 871 mieszkańców, 59 przedsiębiorców i 35 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Aglomeracji Dzierżoniowskiej. 

Tabela 1. Techniki realizacji badań ilościowych. 
Nazwa techniki 

badawczej 
Opis Wady Zalety 

Ankieta 
elektroniczna 
(CAWI) 

 

→ ankieta udostępniona na stronach 
internetowych poszczególnych jst 
(www, media społecznościowe) 

→ przesłanie ankiet do 
poszczególnych grup 
respondentów (przedsiębiorców, 
NGO itd.) na adresy poczt 
elektronicznych przekazanych przez 
Zamawiającego 

→ ograniczone grono 
respondentów ze 
względu na 
dostępność 
i korzystanie z 
Internetu, 
brak pewności, kto 
odpowiedział 
na pytania 

→ szybkość 
uzyskiwania 
wyników, 

→ eliminacja efektu 
ankietera, 

→ miejsce 
przebywania nie 
ma znaczenia 

Źródło: opracowanie własne.  

Linki do ankiet dotyczących Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 
opublikowane zostały na stronach internetowych poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego, na tronach www i w mediach społecznościowych. 
Ankiety elektroniczne udostępnione zostały w podziale na mieszkańców, przedsiębiorców 
i organizacje pozarządowe dla każdej z poszczególnych gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej. 

Schemat 1. Przykładowa publikacja informacji dot. ankiet Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej 2030. 

         
Źródło: www.pow.dzierzoniow.pl, http://www.lagiewniki.pl. 
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Schemat 2. Przykładowy kwestionariusz ankiety elektronicznej (CAWI) wykorzystanej w badaniu.  

    
Źródło: opracowanie własne. 

1.2. Aglomeracja Dzierżoniowska w opinii mieszkańców 

Metryczka. W badaniu udział wzięło ogółem 871 mieszkańców Aglomeracji Dzierżoniowskiej, 

w tym 58% kobiet i 42% mężczyzn. Przeważająca liczba ankietowanych miała od 20 do 59 lat 

(85%), 13% powyżej 60 lat, a 2% od 15 do 19 lat. Około 61% respondentów zadeklarowało 

wykształcenie wyższe, 31% średnie, 7% zawodowe, a 1% podstawowe. Pod względem sytuacji 

zawodowej dominowały osoby zatrudnione (72%), 11% pobierających rentę/emeryturę, 

9% przedsiębiorców, 4% uczniów lub studentów oraz 2% rolników. Na pytanie: czy uczestniczy 

Pan/Pani w życiu Gminy, działa w organizacjach pozarządowych, udziela się Pani/Pan na rzecz 

lokalnych przedsięwzięć? 48% respondentów odpowiedziało twierdząco (34% tak, 14% 

zdecydowanie tak), 39% przecząco (36% nie, 3% zdecydowanie nie).  

Schemat 3. Metryczka.  

Płeć respondenta 

 

Wiek respondenta 

 
Wykształcenie respondenta 

 

Sytuacja zawodowa respondenta 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Skojarzenia z Aglomeracją Dzierżoniowską. Poniżej przestawiono najczęściej powtarzające się 

odpowiedzi mieszkańców na pytanie Jakie ma Pani/Pan skojarzenia z Aglomeracją 

Dzierżoniowską?:  

+ Aglomeracja u podnóża Gór 

Sowich, 

+ Góry Sowie, krajobrazy, 

przyroda, bliskość natury, 

historia, zabytki, turystyka, trasy 

rowerowe i piesze, Wojsławice, 

+ Sudeckie Trójmiasto 

(Dzierżoniów – Bielawa – 

Pieszyce), 

+ partnerstwo gmin, wspólnota, 

+ większe możliwości, 

+ Specjalna Strefa Ekonomiczna, 

+ wspólny transport, 

+ miodobranie, 

+ dobre miejsce do życia − rejon 

atrakcyjny turystycznie, 

z możliwością zamieszkania 

z dala od zgiełku dużych miast 

i obcowania z naturą, 

+ różnorodność poszczególnych 

gmin i miast − każda 

miejscowość o innej 

charakterystyce, 

+ dużo aktywnych NGO. 

 

− upadek przemysłu w latach dziewięćdziesiątych 

i jego obecny rozwój, 

− starzejące się społeczeństwo, odpływ młodych ludzi 

do większych miast, 

− trudności z zatrudnieniem i niskie pensje, 

− niskiej klasy szkolnictwo, 

− duży ruch samochodowy, 

− słabo rozwinięta komunikacja publiczna, zewnętrzna: 

Wrocław, Świdnica, Wałbrzych, Ziębice itd. oraz 

wewnętrzna, 

− drogi i chodniki wymagające remontów oraz 

oświetlenia, 

− słaby dostęp do opieki medycznej i brak dobrych 

lekarzy specjalistów, 

− brak oferty spędzania aktywnie czasu wolnego, 

w szczególności dla ludzi młodych,  

− słaba oferta kulturalna i  brak dostępu do kultury 

wysokiej oraz życia nocnego w obrębie rynku, 

− dysonans między pięknymi zadbanymi budynkami a 

zabytkowymi zniszczonymi kamienicami, 

− słabo rozwinięta informacja turystyczna i promocja 

Gór Sowich, duża liczba niewypromowanych atrakcji 

turystycznych, w tym o historycznym znaczeniu, 

− biedne i bogate gminy − Dzierżoniów – Bielawa – 

Pieszyce i pozostałe gminy na uboczu, 

− brak wzajemnej sympatii i jedności, słabo rozwinięta 

współpraca z miastami sąsiednimi, rywalizacja 

Bielawy z Dzierżoniowem, niespójność 

geopolityczna w przypadku Gminy Łagiewniki, 

− niewykorzystany potencjał, 

− brak skojarzeń. 

Mocne strony i zalety. Na pytanie Proszę wymienić mocne strony i zalety Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej ankietowani mieszkańcy najczęściej odpowiadali: 

+ dobre położenie geograficzne, bliskość Czech i Niemiec,  

+ bliskość Gór Sowich, walory krajobrazowe i przyrodnicze,  

+ rozwinięta turystyka, rekreacja, wypoczynek, ciekawe atrakcje turystyczne, ścieżki rowerowe 

i piesze,  

+ bliskość kilku miast, mała odległość od miejsca zamieszkania, bliskość natury, 

+ zauważalny ogólny rozwój, liczne inwestycje, w tym drogowe, 

+ współpraca lokalna, 

+ dostęp do dużej liczby marketów i sklepów wielobranżowych, 

+ rozwijająca się Specjalna Strefa Ekonomiczna,  

+ połączenia autobusowe, 

+ duża liczba aktywnych NGO, wsparcie dla stowarzyszeń,  

+ dbałość o zagospodarowanie przestrzeni publicznej (skwery, tereny zielone, miejsca 

rekreacji), 
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+ wysoka jakość wsparcia oddziału internistycznego szpitala powiatowego, możliwość 

realizacji wielu ofert medycznych usług Pieszyce – Bielawa  – Dzierżoniów, 

+ kompetentna władza oraz dynamiczny rozwój. 

Słabe strony i wady. Na pytanie Proszę wymienić słabe strony i wady Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

ankietowani mieszkańcy najczęściej odpowiadali: 

− słabe skomunikowanie z Wrocławiem oraz pozostałymi powiatami (np. Świdnica, Wałbrzych), 

brak połączeń lub bezpośredniego transportu z pozostałymi miastami aglomeracji 

(np. Bielawa – Piława Górna),  

− duży ruch samochodowy, w tym samochodów ciężarowych, brak obwodnic, 

− zły stan dróg i chodników (np. słaba nawierzchnia dróg powiatowych Jaźwina – Kiełczyn, 

Ratajno -Oleszna – Słupice oraz Pieszyce - Dzierżoniów),  

− rozkład jazdy autobusów ZKM nie dostosowany do autobusów przyjeżdżających z Wrocławia 

(np. na trasie Dzierżoniów – Pieszyce), 

− wysokie ceny komunikacji miejskiej, brak biletów czasowych,  

− brak ciągłości ścieżek rowerowych, w tym łączących miasta, zła nawierzchnia, 

− niewystarczająca liczba parkingów w obszarach górskich/turystycznych, 

− korki w godzinach szczytu, 

− bezpieczeństwo na drogach, w tym brak oświetlenia odcinków ulic, w szczególności 

w pobliżu przejść dla pieszych, 

− zła organizacja niektórych skrzyżowań, 

− niski stopień skanalizowania terenów wiejskich, problemy z wodą pitną (zły stan wody pitnej), 

− brak dostępu do gazu na terenach wiejskich,  

− słaby poziom ochrony środowiska, zanieczyszczenie powietrza (strefa ekonomiczna 

w Dzierżoniowie, biogazownia w Łagiewnikach, niska emisja), brak dbałości o jakość 

powietrza, brak kontroli antysmogowej,  

− wycinka lasów mająca wpływ na turystyczną i przyrodniczą atrakcyjność obszaru, 

− odpady w lasach, przy poboczach dróg,   

− małe możliwości mieszkaniowe, znaczny wzrost kosztów budownictwa, brak mieszkań 

komunalnych, zły stan budynków komunalnych, 

− problemy demograficzne, 

− brak oferty dla seniorów, aby mogli utrzymywać dobrą sprawność, (np.  basen lub aerobik − 

darmowy lub za niską odpłatnością w zależności od dochodów), 

− opieka medyczna na niskim poziomie, słaby dostęp do specjalistów z zakresu opieki 

medycznej, 

− słabo promowana turystyka, brak wspólnej koncepcji rozwoju turystycznego, brak promocji 

naszej lokalnej historii,  

− słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i około turystyczna, w tym gastronomiczna 

i noclegowa,  

− mała liczba imprez plenerowych, w tym dla rodzin z dziećmi, 

− bezrobocie, zubożenie mieszkańców niektórych gmin, niskie płace, 

− brak nowych zakładów produkcyjnych, 

− brak liderów biznesu − dużych lokalnych firm o znaczeniu krajowym/międzynarodowym, 

− spotkania z przedsiębiorcami odbywające się raczej zawsze w tym samym składzie,  

− za mały przepływ bieżących informacji, 

− brak cyfryzacji, 

− brak perspektyw dla młodych ludzi, 

− brak filii poważanych uczelni wyższych (np. Politechniki Wrocławskiej), 

− brak atrakcji dla młodzieży i mieszkańców w wieku 18-35 lat,  
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− mało ciekawych miejsc na spotkania, brak miejsc na wspólne pikniki i grille, brak miejsc do 

relaksu i spaceru, brak zieleni na ulicach, mało parków dużo betonu, 

− mała liczba wydarzeń kulturalnych, brak dostępu do kultury wysokiej,  

− brak klubów, kawiarni, niewystarczająca oferta gastronomiczna,  

− mała liczba służb mundurowych na ulicach, zwłaszcza w nocy,  

− opustoszenie w rynku,  

− zaniedbane kamienice, 

− nierównomierny rozwój miejscowości, 

− znaczące utrudnienia w przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, 

− zaśmiecanie przestrzeni plakatami, bilbordami etc., 

− brak spójnej koncepcji urbanizacyjnej i ładu przestrzennego (np. domki lub bloki 

w bezpośredniej bliskości fabryk itp.), brak spójnej polityki w temacie dbania o jednolity 

charakter powiatu wzorem gmin niemieckich, jednolite kolory elewacji, dachówka 

ceramiczna itp., 

− niska rozpoznawalność, brak spójnej wizji dalszego rozwoju, brak wspólnej promocji Powiatu 

Dzierżoniowskiego, nierealne założenia rozwojowe, brak oparcia planów w realiach, 

− brak działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast, brak wspólnych imprez 

plenerowych, gdzie można zaprosić przedstawicieli gmin ościennych, 

− rozwój skupiony wyłącznie na Dzierżoniowie, mało otwartej na inne gminy, podział miedzy 

miastami − brak wspólnoty, za dużo rywalizacji za mało współpracy, podziały polityczne. 

Szanse. Na pytanie Co jest szansą rozwoju dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej? ankietowani 

mieszkańcy najczęściej odpowiadali: 

✓ współpraca gmin, realizacja wspólnych działań i projektów ponadlokalnych,  

✓ zwiększenie możliwości zatrudnienia, w tym również na stanowiskach specjalistycznych, 

pozyskanie nowych inwestorów, pracodawców, zapewnienie wsparcia dla 

przedsiębiorców, w tym w tworzeniu miejsc pracy, rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  

✓ wspólna promocja obszaru, w tym promocja produktów lokalnych, 

✓ podjęcie działań mających na celu zahamowanie odpływu młodych ludzi, 

✓ rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego,  

✓ rozwój turystyki oraz infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, w tym w Górach Sowich 

oraz akwenów wodnych, 

✓ organizacja szybkich połączeń komunikacyjnych z Wrocławiem, 

✓ rozwój infrastruktury drogowej, budowa obwodnic, zwiększenie bezpieczeństwa na 

głównych drogach,  

✓ rozwój infrastruktury sieciowej, 

✓ zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie 

dostępu do terenów zieleni w miastach,  

✓ zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych, w tym rozwój kultury wysokiej, 

✓ zwiększenie zatrudnienia dla osób wykluczonych, motywacja osób bezrobotnych do 

podjęcia pracy, 

✓ rozwój infrastruktury i oferty dedykowanej dla dzieci i młodzieży,  

✓ organizacja szkoleń, kursów edukacyjnych, 

✓ nowe technologie, 

✓ zapewnienie szybkiego Internetu potrzebnego do pracy, 

✓ otwarcie na pomysły, wnioski i potrzeby mieszkańców, 

✓ remont kamienic na rynku oraz mieszkaniowych zasobów komunalnych,  

✓ połączenie miast w jeden organizm, 

✓ dobre zarządzanie, 

✓ ścisła współpraca z zarządem województwa i urzędem marszałkowskim, 

✓ fundusze unijne. 
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Wspólne projekty. Na pytanie Jakie wspólne projekty powinny być realizowane w Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej? ankietowani mieszkańcy najczęściej odpowiadali: 

✓ rozwój i promocja turystyczna regionu, wspieranie rozwoju bazy noclegowej 

i gastronomicznej w okolicach tras przejazdu turystów, 

✓ rozwój spójnej sieci ścieżek rowerowych i turystycznych, tworzenie ścieżek dydaktycznych, 

✓ promocja przedsiębiorstw, pozyskiwanie inwestorów w branży produkcyjnej, tworzenie 

miejsc pracy, 

✓ współpraca w zakresie kultury i sportu, w tym organizacja wspólnych imprez sportowych 

i kulturalnych, rozrywki dla młodych, połączenie klubów sportowych, 

✓ rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

✓ wspólna polityka w zakresie ochrony środowiska, działania pro-ekologiczne, w tym 

zmniejszenie dewastacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności 

w zakresie jakości powietrza, redukcja smogu, dotacje do wymiany pieców, rozwój 

odnawialnych źródeł energii, budowa ekologicznej spalarni śmieci, działania 

ukierunkowane na ochronę zasobów i walorów środowiska naturalnego, 

✓ organizacja gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, 

✓ organizacja sprawnej komunikacji, zachęcającej do podróżowania bez auta,  

✓ modernizacja i rozbudowa dróg, 

✓ zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu światłowodowego, 

✓ rozwój edukacji, projekty edukacyjne, rozszerzenie oferty szkół branżowych, filie szkół 

wyższych, 

✓ rozwój oferty wypoczynku dla rodzin wielodzietnych, 

✓ otwarcie nowoczesnej galerii handlowej z kinem i restauracjami, 

✓ rozwój szpitala, zapewnienie dostępu do większej liczby specjalistów, 

✓ aktywacja osób wykluczonych i starszych, 

✓ poprawa estetyki, m.in. poprzez zmianę lokalizacji lub zasłonięcie śmietników, 

✓ połączenie Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc w jedno duże miasto, a dobre relacje 

burmistrzów mogą być fundamentem do wypracowania takiego rozwiązania. 

Ocena Gminy jako miejsca do życia. Ponad połowa (55%) ankietowanych mieszkańców 

pozytywnie oceniła swoją gminę jako miejsce do zamieszkania – 38% dobrze, a 17% bardzo 

dobrze. Jako przeciętne uznało ją 29% z nich, a jedynie w 15% jako niekorzystne miejsce do 

zamieszkania –12% marne, a 3% fatalne. Najwyższy udział odpowiedzi wskazujących na daną jst 

jako korzystne miejsce zamieszkania oddany został w gminach wiejskich: Dzierżoniów (89%, 

w tym 37,4% bardzo dobre) oraz Łagiewniki (77,6%, w tym 31,3% bardzo dobre) i nie oddanych 

został żaden głos wskazujący na gminę jako złe miejsce zamieszkania. W ocenie gminy jako 

dobrego miejsca zamieszkania w dalszej kolejności udział miały miasta Dzierżoniów (66,4%) oraz 

Bielawa (59,6%), a następnie miasto Piława Górna (43,6%) i Niemcza (43,0%). Najniższy udział 

głosów wskazujących na gminę jako korzystne miejsce do zamieszkania oddany został na gminę 

Pieszyce (37,6%), gdzie jednocześnie największy udział ze wszystkich gmin miały odpowiedzi 

wskazujące gminę jako niekorzystne miejsce do zamieszkania – 25,6%, w tym 9,4% jako fatalne.  

Schemat 4. Jak ocenia Pani/Pan swoją Gminę jako miejsce do życia? – wyniki ogółem dla Aglomeracji. 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Schemat 5. Jak ocenia Pani/Pan swoją Gminę jako miejsce do życia? − wyniki dla poszczególnych. 
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Źródło: opracowanie własne.  
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Determinanty zamieszkania na terenie gminy. W ponad połowie udzielonych odpowiedzi (54%) 

o miejscu zamieszkania na terenie gminy w Aglomeracji Dzierżoniowskiej decyduje rodzina. 

W 25% przypadków jest to mieszkanie, w 11% walory otoczenia, w 8% przypadek, a w 2% 

dostępność do szkoły, przedszkola lub poziom usług. 

Schemat 6. Co decyduje, że mieszka Pani/Pan w swojej Gminie? – wyniki ogółem dla Aglomeracji. 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W układzie poszczególnych gmin Aglomeracji dominującym powodem zamieszkania na terenie 

gminy jest również rodzina – od 60,3% w przypadku miasta Dzierżoniów do 37,6% w gminie 

Pieszyce oraz posiadanie mieszkania – od 30,8% w gminie Pieszyce do 23,3% w gminie Niemcza. 

Walory otoczenia zadecydowały o miejscu zamieszkania w największym stopniu wśród 

respondentów udzielających odpowiedzi na terenie gminy Pieszyce (20,5%) oraz miasta Bielawa 

(17,1%). Natomiast dostęp do szkoły lub przedszkola w największym w stopniu wpływał w wybór 

miejsca zamieszkania w przypadku miasta Dzierżoniów.  

Schemat 7. Co decyduje, że mieszka Pani/Pan w swojej Gminie? – wyniki dla poszczególnych gmin. 
 Gmina miejska Dzierżoniów  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostęp do edukacji 

Przypadek 
 

 
 Gmina miejska Bielawa  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostęp do edukacji 

Przypadek 
 

 
 Gmina miejsko-wiejska Pieszyce  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostęp do edukacji 

Przypadek 
 

 
 Gmina miejska Piława Górna  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostęp do edukacji 

Przypadek 
 

 

54%
25%

11%
2%

8% rodzina

mieszkanie

walory otoczenia

poziom usług

dostępność do szkoły, przedszkola

przypadek
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 Gmina miejsko-wiejska Niemcza  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostęp do edukacji 

Przypadek 
 

 
 Gmina wiejska Dzierżoniów  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostęp do edukacji 

Przypadek 
 

 
 Gmina wiejska Łagiewniki  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostępność do edukacji 

Przypadek 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Ocena usług publicznych na terenie poszczególnych gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej jest 

bardzo zróżnicowana. Respondenci najkorzystniej ocenili ofertę edukacyjną, uzyskała ona 

bowiem aż 60% pozytywnych opinii, w tym aż 33% bardzo dobrych. W dalszej kolejności 

pozytywne opinie uzyskała również oferta rekreacyjno-sportowa − 47% pozytywnych, w tym 17% 

bardzo dobrych. Blisko połowa ankietowanych (48%) korzystnie oceniła również poziom 

bezpieczeństwa na obszarze gminy oraz działania gminy ogólnie (47%). Około 40% 

ankietowanych ma również pozytywną opinię na temat stanu środowiska naturalnego 

i transportu. Najmniej korzystnie oceniona została natomiast możliwość zatrudniania – 57% 

negatywnych opinii oraz opieka medyczna – 47% negatywnych opinii.  Na wyniki ogółem dla 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej mają jednak wpływ opinie udzielone w odniesieniu do 

poszczególnych gmin.  

Schemat 8. Proszę ocenić ofertę Gminy dla mieszkańców w skali 1-5 (1-bardzo źle, 5- bardzo dobrze). 

Oferta edukacyjna Oferta kulturalna 

  
Oferta rekreacyjno-sportowa Opieka medyczna 

  

7%
13%

20%

27%

33%

1

2

3

4

5

11%

23%

32%

22%

12%
1

2

3

4

5

8%
17%

28%
30%

17% 1

2

3

4

5

24%

23%31%

17%
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Możliwość zatrudnienia Otwartość na aktywność mieszkańców  

  
Poziom bezpieczeństwa Stan środowiska naturalnego 

  
Transport Działania gminy ogólnie 

  
Źródło: opracowanie własne.  

Oferta edukacyjna najkorzystniej oceniona została przez ankietowanych w gminie Łagiewniki  − 

67,2% pozytywnych opinii, w tym aż 19,8% bardzo dobrych, w mieście Dzierżoniów (61,1%) 

pozytywnych, w tym 15,7% bardzo dobrych. Najmniej korzystne opinii uzyskała ona w gminie 

Pieszyce  − 35%  negatywnych, w tym 11,1% bardzo złych oraz w gminie Piława Górna – około 

27,1% negatywnych opinii. W zakresie oferty kulturalnej najkorzystniejsze oceny przyznane 

zostały w: gminie wiejskiej Dzierżoniów (52,8%), mieście Dzierżoniów (41,1%) oraz mieście 

Bielawa (38,3%). Potrzebę podjęcia działań w zakresie rozwoju lub zmiany oferty kulturalnej widzą 

natomiast ankietowani z obszaru gminy Niemcza − 48,8% negatywnych opinii, w tym 22,1% 

bardzo złych oraz gminy Pieszyce – 47,8% negatywnych ocen, w tym 16,2% bardzo złych. Oferta 

rekreacyjno-sportowa najlepiej oceniona została przez ankietowanych mieszkańców z gminy 

wiejskiej Dzierżoniów – 69,3% pozytywnych ocen, w tym aż 25,3% bardzo dobrych, miasta Bielawa  

−  58,1% pozytywnych, w tym 24,8% bardzo dobrych,  miasta Piława Górna – 52,8%, w tym 22,1% 

bardzo dobrych. Opieka medyczna w większości gmin oceniona została negatywnie lub 

przeciętnie. Najmniej korzystne oceny w tym zakresie wystawione zostały w gminie Piława Górna, 

gdzie 64,3% oceniło ją negatywnie, w tym 40,0% bardzo źle. Opieka medyczna oceniona została 

nisko również w miastach: Bielawa (48,2% negatywnych) i Dzierżoniów (45,8%), natomiast 

najpozytywniej w gminie Pieszyce (42,7%). Możliwość zatrudnienia jest jednym z obszarów, który 

został głównie oceniony negatywnie – w 76,1%, w tym 49,6% bardzo źle w gminie Pieszyce, 

67,1%, w tym 32,8% bardzo źle w gminie Łagiewniki, w 66,0%, w tym 27,0% bardzo źle w mieście 

Bielawa oraz w 65,0%, w tym 32,1% bardzo źle w gminie Piława Górna. Sytuacja pod względem 

możliwości zatrudnienia najlepiej oceniona została na obszarze miasta Dzierżoniów i gminy 

wiejskiej Dzierżoniów. Poziom bezpieczeństwa publicznego oceniony został w większości 

pozytywnie, w szczególności na obszarze gmin wiejskich Dzierżoniów i Łagiewniki. Natomiast 

konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego widzą mieszkańcy gminy Pieszyce oraz Piława 

Górna. Stan środowiska naturalnego oceniony został pozytywnie, jednak mieszkańcy wskazywali 

26%

31%
27%

13% 3%
1
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3
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12%
1

2

3

4

5

9%
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na konieczność ograniczania i kontroli niskiej emisji. Transport na obszarze poszczególnych gmin 

oceniony został pozytywnie w miastach Dzierżoniów i Bielawa. Najwięcej negatywnych opinii 

w tym zakresie wystawili mieszkańcy gmin wiejskich Dzierżoniów i Łagiewniki. Działania 

podejmowane na obszarze gmin ogólnie ocenione zostały w przeważającej części pozytywnie, 

a otwartość na aktywność mieszkańców pozytywnie oceniono w gminie wiejskiej Dzierżoniów 

(70,4%) oraz mieście Dzierżoniów (44,1%). 

Schemat 9. Proszę ocenić ofertę Gminy dla mieszkańców w skali 1-5 (1-bardzo źle, 5- bardzo dobrze). 

 1. Bardzo źle 2.  3.  4.  5. Bardzo dobrze 
 

 Gmina miejska Dzierżoniów  

 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego   

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina miejska Bielawa  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina miejsko-wiejska Pieszyce  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina miejska Piława Górna  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
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 Gmina miejsko-wiejska Niemcza  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina wiejska Dzierżoniów  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina wiejska Łagiewniki  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Wśród działań, które powinny mieć pierwszeństwo przy realizacji w Aglomeracji Dzierżoniowskiej, 

ankietowani mieszkańcy wskazali kolejno: ochronę zdrowia (81%), infrastrukturę (80%), edukację 

(73%), wsparcie przedsiębiorców (68%), cyfryzację (64%), rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

(60%), sport i rekreację (57%), włączenie społeczne (55%) i pomoc społeczną (49%).  

Schemat 10. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?   

w skali 1-5 (1-najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne) 

 

Sport i rekreacja Edukacja 

  
 
 
 

 
 
 

4% 9%

30%

34%

23%
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Kultura 

 

 
Pomoc społeczna 

 
Ochrona zdrowia 

 

Wsparcie przedsiębiorców 

 
Cyfryzacja 

 

Infrastruktura 

 
Włączenie społeczne 

 
 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Pierwszeństwo w zakresie działań w opinii mieszkańców poszczególnych gmin przedstawione 

zostało na schematach poniżej. 

Schemat 11. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?  w skali 1-5 
(1 najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne) 

 1. Bardzo źle 2. 3.  4.  5. Bardzo dobrze 

 Gmina miejska Dzierżoniów  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
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Gmina miejska Bielawa  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina miejsko-wiejska Pieszyce  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina miejska Piława Górna  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina miejsko-wiejska Niemcza  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
 Gmina wiejska Dzierżoniów  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego 

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
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 Gmina wiejska Łagiewniki  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego 

Stan środowiska naturalnego 

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W zakresie inwestycji, które powinny mieć pierwszeństwo na obszarze Aglomeracji 

dzierżoniowskiej ankietowani mieszkańcy najczęściej wskazywali na: drogi (21%), ścieżki 

turystyczne i rowerowe (16%), tereny zielone i akweny wodne (15%), odnawialne źródła energii 

(14%), bazę edukacyjną (10%), parkingi i miejsca postojowe (10%) i oświetlenie uliczne (8%). 

Pierwszeństwo w zakresie inwestycji w opinii mieszkańców poszczególnych gmin przedstawione 

zostało na schematach poniżej. 

Schemat 12. Jakie inwestycje w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?   

 
Źródło: opracowanie własne.  

Schemat 13. Jakie inwestycje w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?   

 Gmina miejska Dzierżoniów  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
  

 Gmina miejska Bielawa  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 

21%

10%

10%

14%
16%

6%

15%

8% drogi

parkingi i miejsca postojowe

baza edukacyjna

odnawialne źródła energii

ścieżki turystyczne, rowerowe

infrastruktura przeciwpowodziowa

tereny zielone i akweny wodne

oświetlenie uliczne



17 

 Gmina miejsko-wiejska Pieszyce  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
 Gmina miejska Piława Górna  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
 Gmina miejsko-wiejska Niemcza  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
 Gmina wiejska Dzierżoniów  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
 Gmina wiejska Łagiewniki  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Wśród innych inwestycji respondenci najczęściej wskazywali: 

− budownictwo mieszkaniowe, nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, 

− mieszkania komunalne, budowa bloków mieszkalnych ADM lub TBS, 

− inwestycje zachęcające przedsiębiorstwa do inwestowania na terenie gminy, 

− infrastruktura sieciowa (wodociąg, kanalizacja, gaz, światłowód), 

− infrastruktura sportowa, w tym całoroczna (orlik, basen, aqua park, lodowisko, oświetlone 

boisko, wyciąg narciarski-rowerowy),  

− rozwój terenów zielonych (np. Zalew Tama Łagiewniki), 

− place zabaw dla dzieci, w tym duży park zabaw w parku,  

− rewitalizacja starówek miejskich, 

− remont elewacji i klatek schodowych powojennych budynków,  

− atrakcje tj. szkoły tańca, pracownie artystyczne i rozwojowe, 

− bary, kawiarnie, restauracje, 

− modernizacja i doposażenie szpitala, nowa przychodnia zdrowia, dostępność do usług 

medycznych, 

− połączenie kolejowe z Wrocławiem, 

− wyeliminowanie uciążliwości związanych z transportem ciężarowym, 

− budowa chodników i ścieżek rowerowych, 

− bezpieczeństwo, monitoring i ochrona ludzi i mienia. 

1.3. Przedsiębiorcy 

W ankiecie dla Przedsiębiorców udział wzięło 59 respondentów, w tym zdecydowana większość 

z obszaru miasta Dzierżoniów (47%), 15% z gminy Piława Górna, 12% z gminy Łagiewniki, 

9% z miasta Bielawa, 7% z gminy wiejskiej Dzierżoniów, oraz po 5% z gmin Pieszyce i Niemcza. 

Ankietowani przedsiębiorcy w 67,8% prowadzą mikroprzedsiębiorstwa (67,8%), w 28,8% małe 

przedsiębiorstwa oraz w 3,4% średniej wielkości.  

Schemat 14. Główny zakres działalności przedsiębiorców biorących udział w badaniu opinii. 
 

Budownictwo 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

Handel hurtowy i detaliczny 

Usługi hotelarskie i gastronomiczne 

Informacja, komunikacja 

Finanse, ubezpieczenia 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Rozrywka, rekreacja, kultura 

Przetwórstwo 

Edukacja 

Naprawa pojazdów oraz artykułów użytku 

osobistego i domowego 

Nieruchomości 

Inna 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Ankietowani przedsiębiorcy w większości bardzo dobrze, dobrze lub przeciętnie ocenili kondycję 

swojego przedsiębiorstwa pod względem zasięgu działania, zasobów ludzkich, sytuacji 

finansowej i rynków zbytu.  
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Schemat 15. Ocena ogólnej kondycji przedsiębiorstwa pod względem wybranych czynników. 

Proszę określić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle, a 5 „bardzo dobrze”  

 1. Bardzo źle 2.  3.  4.  5. Bardzo dobrze 
 

Zasoby ludzkie 

Zasięg działania 

Sytuacja finansowa  

Rynki zbytu 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W perspektywie najbliższych 5 lat ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców (55,9%) planuje 

dalszy rozwój dotychczasowej działalności − zwiększenie zatrudnienia i skali działalności, 32,2% 

chce rozszerzyć działalność. Trzy przedsiębiorstwa, czyli 5,1% respondentów, rozważa 

przeniesienie firmy do innej gminy lub miasta, a cztery (6,8%) ograniczenie działalności. Żaden 

z przedsiębiorców nie planuje likwidacji firmy. 

Schemat 16. Plany przedsiębiorstwa w perspektywie najbliższych 5 lat. 
 

Dalszy rozwój dotychczasowej działalności 
(zwiększenie zatrudnienia i skali działalności) 

Rozszerzenie zakresu działalności 

Przeniesienie działalności do innej gminy / miasta 

Ograniczenie działalności 

Likwidacja działalności 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Zwiększenie zatrudnienia w ciągu kolejnego roku planuje 33,9% przedsiębiorców udzielających 

odpowiedzi, 35,6% zamierza utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie, a 5,1% planują je 

zmniejszyć.  

Schemat 17. Plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ciągu najbliższego roku. 
 

Tak 

Nie, zamierzam utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie 

Nie, zamierzam zmniejszyć zatrudnienie 

Trudno powiedzieć 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Ankietowani przedsiębiorcy zapytani o wykorzystywanie lokalnych zasobów (z obszaru 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej) do prowadzenia działalności gospodarczej w 37,3% wskazali na 

infrastrukturę i w 33,9% na kwalifikacje mieszkańców, 6,8% z nich wykorzystuje lokalne surowce, 

a po 5,1% zasoby przyrodnicze dla celów turystycznych i lokalne produkty rolne.  

Schemat 18. Wykorzystywanie lokalnych zasobów (z obszaru Aglomeracji Dzierżoniowskiej) przez 
przedsiębiorstwa. 

 

Miejscowa infrastruktura 

Surowce 

Lokalne produkty rolne 

Lokalne dziedzictwo kulturalne (zabytki, tradycje, rzemiosło itp.) 

Zasoby przyrodnicze dla celów turystycznych 

Kwalifikacje mieszkańców 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej w 45,8% 

oceniony został przeciętnie, w 35,5% niekorzystnie (w tym 18,6% bardzo źle), a jedynie w 18,7% 
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pozytywnie. Wysokość podatków i opłat lokalnych przedsiębiorcy ocenili w 35,6% przeciętnie, 

w 33,9% niekorzystnie, a 30,5% pozytywnie. Ponadto 42,4% respondentów wskazało na złą lub 

bardzo złą dostępność lokali lub powierzchni na prowadzenie działalności, 30,5% na przeciętną, 

a 27,2% na korzystną. Dostępność rynków zbytu przez 47,5% ankietowanych oceniona została 

przeciętnie, przez 27,1% korzystnie, a 25,5% negatywnie. Natomiast dostępność wsparcia 

doradczego i szkoleniowego blisko połowa przedsiębiorców (45,7%) oceniła bardzo źle (22,0%) 

lub źle (23,7%), 35,6% przeciętnie, a jedynie 18,7% pozytywnie. Niekorzystne opinie 

przedsiębiorcy wskazali ponadto w zakresie: dostępności wsparcia w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych (57,6%, w tym aż 39% bardzo źle), promocji lokalnych przedsiębiorców (62,7%, w tym aż 

42,4 bardzo źle) oraz wsparcia w sieciowaniu, zrzeszaniu przedsiębiorców, rolników 

i rzemieślników (62,7%, w tym 40,7% bardzo źle). Natomiast komunikacja lokalna (stan dróg, 

połączenia) oceniona została głównie jako przeciętna  (44,1%) lub dobra (33,9%).  

Schemat 19. Ocena wybranych uwarunkowań w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej 
na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej. 

Proszę określić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle, a 5 „bardzo dobrze”  

 1. Bardzo źle 2.  3.  4.  5. Bardzo dobrze 
 

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników 

Wysokość podatków i opłat lokalnych 

Dostępność lokali/powierzchni na 
prowadzenie działalności  
Dostępność rynków zbytu 
Dostępność wsparcia doradczego 
i szkoleniowego 
Dostępność wsparcia w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych 
Promocja lokalnych przedsiębiorców (np. 
poprzez wydawanie folderów informacyjno-
promocyjnych, organizacja targów itp.) 
Wsparcie w sieciowaniu, zrzeszaniu 
przedsiębiorców, rolników i rzemieślników 
Komunikacja lokalna (stan dróg, połączenia) 

 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Wśród czynników w największym stopniu utrudniających prowadzenie działalności 

przedsiębiorstwa, ankietowani przedsiębiorcy z Aglomeracji Dzierżoniowskiej wskazali: wysokie 

koszty prowadzenia firmy (np. lokal, koszty pracownicze, podatki), brak lub niewystarczającą 

liczbę pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz obecną sytuację epidemiczną. 

Schemat 20. Czynniki w największym stopniu utrudniające prowadzenie działalności przedsiębiorstwa. 
 

Brak lub niewystarczająca liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

Skomplikowane przepisy (np. podatkowe, prawne) 

Duża konkurencja 

Wysokie koszty prowadzenia firmy (np. lokal, koszty pracownicze, podatki) 

Mały dostęp do potencjalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej  

Problemy z kontrahentami (np. długi okres oczekiwania na zapłatę, niewypłacalność) 

Sytuacja epidemiczna 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Wśród form wsparcia przedsiębiorczości, z których chcieliby skorzystać ankietowani 

przedsiębiorcy, wskazali oni aż w ponad połowie wskazań (54,2%) dotacje pozyskiwane z nowych 

programów unijnych, a także obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych (20,3%). Zdania 

dotyczące udziału w worzeniu klastra lub grupy producenckiej były podzielone – 52,6% 

zadeklarowało zainteresowanie, w tym 13,6% bardzo, natomiast pozostała część wyraziła brak 

chęci. 
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Schemat 21. Formy wsparcia przedsiębiorczości, z których chcieliby skorzystać przedsiębiorcy.  
 

Dotacji pozyskiwanych z nowych programów unijnych 

Finansowych instrumentów zwrotnych na preferencyjnych warunkach 

Punktu doradczego (porady prawne, finansowe, księgowe) 

Obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych 

Działań promujących lokalne przedsiębiorstwa i ich wyroby 

Szkoleń 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Schemat 22. Zainteresowani udziałem w tworzeniu klastra lub grupy producenckiej na terenie Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej. 

 

Bardzo zainteresowani 

Zainteresowani 

Nie zainteresowani 

Zdecydowanie nie zainteresowani 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Wśród ankietowanych przedsiębiorstw 71,2% nie prowadzi działalności eksportowej. Wśród 

najistotniejszych barier w podejmowaniu działań związanych z eksportem w przedsiębiorstwie 

respondenci wymienili: brak doświadczenia w  eksporcie, niewystarczające środki finansowe, 

a także koszty transportu i logistyki oraz konkurencję na rynkach docelowych 

Schemat 23. Bariery w podejmowaniu działań związanych z eksportem w przedsiębiorstwie. 

Proszę zaznaczyć  3 najistotniejsze 
 

Niewystarczające środki finansowe 

Konkurencja na rynkach docelowych 

Koszty transportu i logistyki 

Brak doświadczenia w eksporcie 

Brak odpowiednich zasobów kadrowych w firmie 

Brak wsparcia na poziomie krajowym – instytucji rządowych (np. PAIiIZ, PARP) 

Brak wsparcia na poziomie regionalnym – instytucji samorządowych (urzędy 
marszałkowskie, urzędy miasta, gminy) 

Regulacje prawne w Polsce 

Potrzeba adaptacji produktów do zagranicznych wymogów 

Dostęp do informacji o rynkach zagranicznych 

Regulacje prawne w kraju docelowym eksportu 

Zmiany kursów walut 

Różnice językowe/kulturowe 

Negatywna opinia o produktach/usługach z Polski 

Brak wiary we własne siły i możliwości 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W ramach dostępnych instrumentów wsparcia MŚP w zakresie internacjonalizacji, z których  

korzysta lub korzystało przedsiębiorstwo ankietowani najczęściej wskazywali na: szkolenia 

i warsztaty oraz targi w kraju i zagranicą. 
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Schemat 24. Dostępne instrumenty wsparcia MŚP w zakresie internacjonalizacji, z których korzysta lub 
korzystało przedsiębiorstwo.  

(Proszę zaznaczyć  3 najistotniejsze) 
 

Szkolenia i warsztaty 

Doradztwo w zakresie przygotowania do przedsiębiorstwa do 
internacjonalizacji 

Doradztwo w zakresie analizy rynków zagranicznych 

Targi zagraniczne 

Targi w Polsce 

Misje gospodarcze wyjazdowe 

Misje gospodarcze przyjazdowe (potencjalnych kontrahentów) 

Wizyty studyjne 

Konferencje międzynarodowe 

Spotkania B2B z eksporterami z regionu sprzedającymi 
produkty/usługi na wybrane rynki 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Ankietowani przedsiębiorcy z Aglomeracji Dzierżoniowskiej są głównie zainteresowani 

skorzystaniem z takich instrumentów wsparcia w zakresie eksportu jak: szkolenia dotyczące 

działalności eksportowej, doradztwo w zakresie przygotowania strategii eksportu firmy (planu 

rozwoju eksportu) oraz pozyskania danych i informacji o konkretnych rynkach, a także udziałem 

w targach zagranicznych lub krajowych.  

Schemat 25. Instrumenty wsparcia w zakresie eksportu, którymi są zainteresowani przedsiębiorcy.   
 

Szkolenia dotyczące działalności eksportowej 

Udział w konferencjach organizowanych w Polsce dot. internacjonalizacji 

Doradztwo – w zakresie przygotowania Strategii Eksportu Firmy (planu rozwoju 
eksportu) 

Doradztwo – w zakresie strategii finansowania zw. z internacjonalizacją firmy 

Doradztwo – w zakresie pozyskania danych i informacji o konkretnych rynkach 

Wsparcie prawne/administracyjne (np. w uzyskaniu dokumentów 
uprawniających wprowadzenie produktów lub usług na wybrane rynki) 

Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych 

Umieszczenie informacji o firmie, produktach/usługach przedsiębiorstwa w 
broszurach, katalogach w różnych wersjach językowych 

Udział w targach zagranicznych/targach w Polsce 

Udział w spotkaniach B2B 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Skojarzenia przedsiębiorców z Aglomeracją Dzierżoniowską to: 

+ Trójmiasto, 

+ aglomeracja atrakcyjnia turystycznie,  

+ Złoty pociąg, Diora, Góry Sowie,  

+ niewykorzystany potencjał, 

+ strefa ekonomiczna  

+ promocja, partnerstwo, rozwój,  

+ skupienie podmiotów z różnych branż/ 

środowisk celem sprawniejszego 

i efektywniejszego działania grupowego. 

− brak obwodnicy,  

− brak szkół zawodowych  kształcących 

przyszłych pracowników, 

− słaba pomoc dla przedsiębiorców lub jej 

brak,  

− mało innowacyjna, 

− tania siła robocza, brak miejsc pracy dla 

ludzi o wyższych kompetencjach,  

− trudna współpraca z urzędami miast 

i gmin,  

− niszczenie lokalnych firm branżowych 

przez zewnętrzne firmy sieciowe. 
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W zakresie priorytetowych działań podejmowanych na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

w pierwszej kolejności przedsiębiorcy wskazywali na: wsparcie przedsiębiorców (1), ochronę 

zdrowia (2), edukację (3), infrastrukturę (4) oraz cyfryzację (5).  

Schemat 26. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?   

w skali 1-5 (1-najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne). 

 1. Bardzo źle 2.  3.  4.  5. Bardzo dobrze 
 

sport i rekreacja 

edukacja 

kultura 

pomoc społeczna 

ochrona zdrowia 

wsparcie przedsiębiorców 

cyfryzacja 

infrastruktura 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W opinii przedsiębiorców biorących udział w badaniu, w pierwszej kolejności na obszarze 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny zostać zrealizowane inwestycje w zakresie: dróg (1), 

terenów zielonych i akwenów wodnych (2), ścieżek turystycznych i rowerowych (3), odnawialnych 

źródeł energii (4) oraz bazy edukacyjnej (5). 

Schemat 27. Inwestycje, które powinny mieć pierwszeństwo w Aglomeracji Dzierżoniowskiej.  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Szansą rozwoju dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej według ankietowanych przedsiębiorców są: 

✓ umiejętne wykorzystanie bliskiego położenia Gór Sowich, 

✓ rozwój bazy turystycznej i turystyki, w tym górskiej, 

✓ obwodnica Dzierżoniowa, dobra komunikacja z miastem Wrocław i siecią dróg, drogi 

dojazdowe do miast w dobrym stanie technicznym, 

✓ edukacja, rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego,  

✓ realizacja infrastruktury technicznej, ekologiczne źródła energii, 

✓ cyfryzacja,  

✓ wsparcie dla przedsiębiorców, w tym poczatkujących, otwarcie się na mikro 

przedsiębiorców i lokalnych producentów, 

✓ skupienie doświadczenia różnych podmiotów, wykorzystanie ich know-how, tworzenie 

klastrów i grup producenckich, zrzeszających przedsiębiorców, zarządzanych przez osoby 

niebędące członkami/przedsiębiorcami,  

✓ promocja i wsparcie produktów lokalnych i regionalnych, w tym w rolnictwie,   

✓ nowe miejsca pracy, znalezienie inwestora, który wykorzystując bliskość Wrocławia i tanie 

grunty stworzy miejsca pracy,  
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✓ wsparcie finansowe z zewnątrz, dotacje UE,  

✓ wspólne działanie samorządów, połączone siły miast. 

Wspólne projekty. Według ankietowanych przedsiębiorców na terenie Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej powinny być realizowane wspólne projekty w zakresie: 

− szkolnictwa zawodowego, kształcenia młodych w wymierających zawodach,  

− edukacyjne i wspierające dla młodzieży i dzieci z ubogich rodzin. 

− rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

− infrastruktury transportowej, związane z ułatwieniami w komunikacji regionalnej, remonty 

dróg,  

− wspólnej autobusowej komunikacji podmiejskiej łączącej wszystkie gminy, 

− ścieżek rowerowych,  

− turystyczne, inwestycje w bazę turystyczną, parkingi, ścieżki rowerowe w górach i ich 

oznakowanie, wykreowanie nowej atrakcji turystycznej o zasięgu ponadregionalnym, 

wspólne inwestycje Trójmiasta w zakresie stworzenia infrastruktury pod turystykę: trekking, 

trasy rowerowe, transy na biegówki, wyciągi narciarskie, itp., budowa stoku, bazy 

noclegowej, sport i rekreacja, dziedzictwo kulturowe,  

− organizacji nowoczesnych wydarzeń i imprez kulturalnych, muzycznych, spotkań 

artystycznych, gromadzących lokalnych artystów, regionalnych wystawców oraz Jarmarków 

Świątecznych z udziałem przede wszystkim lokalnych dostawców,  

− organizacji imprezy ogólnopolskiej,  

− wsparcia przedsiębiorców, spotkań z przedsiębiorcami, 

− klastrów, w tym usługowych, wzajemnego wspierania się firm branżowych, 

− rozwoju strefy przemysłowej, 

− jednakowych warunków (w tym przywileje, stawki opłat, prawa i obowiązki przedsiębiorcy) 

we wszystkich gminach aglomeracji − projekt ujednolicenia, 

− pomocy finansowej  w  utrzymaniu przedsiębiorstw  i ludzi  w nich  zatrudnionych, 

− organizacji nowoczesnego i sprawnie funkcjonującego szpitala, 

− zapewnienia dostępu dla wszystkich przedsiębiorców do funduszy unijnych, 

− promocji,  

− rewitalizacji starówki miejskiej, utrzymania zabytków i ich promocji,  

− cyfryzacji, 

− ochrony środowiska, strategii ekologicznych dot. odnawialnych źródeł energii oraz 

recyklingu. 

1.4. Organizacje pozarządowe 

W badaniu opinii na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej udział wzięło 35 organizacji 

pozarządowych, w tym 29% z gminy Piława Górna, 23% z Bielawy, 17% z Dzierżoniowa, 

14% z Łagiewnik, 8% z gminy wiejskiej Dzierżoniów, 6% z Pieszyc i 3% z Niemczy.  

Schemat 28. Lokalizacja siedziby organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu opinii.  

 
Źródło: opracowanie własne.  

Dzierżoniów (m.)
17%

Bielawa
23%

Pieszyce
6%

Piława Górna
29%

Niemcza
3%

Dzierżoniów (w.)
8%

Łagiewniki
14%
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Organizacje pozarządowe biorące udział w badaniu opinii w większości prowadzą działalność 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, hobby (1), kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji (2), edukacji i wychowania (3), wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych (4) oraz ochrony i promocji zdrowia (5).  

Schemat 29. Jaki jest główny obszar działalności Pani/Pana organizacji pozarządowej? 
 

Pomoc społeczna 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, hobby 

Edukacja i wychowanie 

Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

Ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Ochrona i promocja zdrowia 

Profilaktyka uzależnień 

Wspomaganie i/ lub zrzeszanie organizacji 

Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości 

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

Inna…(jaka?) 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Około 82,8% organizacji pozarządowych korzystnie ocenia kondycję swojej organizacji − 77,1% 

dobrze, a 5,7% bardzo dobrze. Dwie organizacje wskazały na złą kondycję, a 4 jej nie określiły. 

Przedstawiciele organizacji w większości dobrze lub przeciętnie oceniają kondycję organizacji 

pod względem zasobów ludzkich, zasięgu działania i sytuacji finansowej.  

Schemat 30. Jak ocenia Pan/Pani kondycję swojej organizacji pozarządowej? 
 

bardzo dobrze 

dobrze 

źle 

bardzo źle 

trudno powiedzieć 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Schemat 31. Jak ocenia Pani/Pan ogólną kondycję Państwa organizacji pozarządowej pod względem 
wymienionych niżej czynników?  

Proszę określić w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobrze”, a 1 – „bardzo źle 

 1. Bardzo źle 2.  3.  4.  5. Bardzo dobrze 
 

Zasoby ludzkie 

Zasięg działania 

Sytuacja finansowa  
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Schemat 32. Czy widzą Państwo szansę na rozwój regionu dzięki działalności organizacji pozarządowych? 
 

zdecydowanie tak 

tak 

nie 

zdecydowanie nie 

trudno powiedzieć 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Zdecydowana większość organizacji pozarządowych biorących udział  w badaniu opinii dąży do 

współpracy z samorządem terytorialnym. Współpraca ta obejmuje głównie popularyzację 

działalności organizacji, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowywaniu 

projektów i pisaniu wniosków, konsultowanie projektów aktów normatywnych oraz tworzenie 

wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących, inicjatywnych. 

Schemat 33. Czy Państwa organizacja pozarządowa dąży do współpracy z samorządem terytorialnym? 
 

zdecydowanie tak 

tak 

nie 

zdecydowanie nie 

trudno powiedzieć 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Schemat 34. Prosimy o zaznaczenie formy współpracy dotyczące Państwa organizacji pozarządowej 
z samorządem terytorialnym, które są stosowane w gminie.   

 

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych 

Tworzenie wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących, 
inicjatywnych 

Doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej 
w przygotowywaniu projektów i pisaniu wniosków 

Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego 

Prowadzenie i udostępnianie bazy danych o organizacjach 
pozarządowych 

Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Na pytanie Jakie mają Państwo skojarzenia z Aglomeracją Dzierżoniowską? przedstawiciele 

organizacji pozarządowych odpowiadali najczęściej: 

+ obszar powiatu dzierżoniowskiego, 

+ powierzchnia, zasięg, 

+ ciekawa historia, walory krajobrazowe, walory 

przyrodnicze, zieleń, turystyka, zabytki, 

+ różnorodność, 

+ mała ojczyzna, 

+ teren naszego działania, 

+ współpraca lokalna, wspólne działania, pomoc, 

+ zrównoważony rozwój dla lokalnych społeczności, 

+ miejsce pracy i życia, odciśnięte piętno przemian 

politycznych i gospodarczych, 

+ duży potencjał rozwojowy,  

+ do wykorzystania społeczne zasoby ludzkie, walory 

turystyczne oraz rodzima, mało znana kultura, 

+ szansa na rozwój,  

+ zrzeszenie różnych podmiotów (różnych zarówno pod 

względem wielkości, formy prawnej/organizacyjnej jak 

i doświadczenia) w celu wspólnego działania. 

− słaba współpraca, 

− trudny region, 

− duże bezrobocie, 

− kompleks małego miasta 

wśród uczniów.  
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Wśród priorytetów w zakresie podejmowanych działań na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

przedstawiciele organizacji pozarządowych najczęściej wskazywali ochronę zdrowia, edukację, 

kulturę oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Schemat 35. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?   

w skali 1-5 (1-najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne). 

 1. Bardzo źle 2.  3.  4.  5. Bardzo dobrze 
 

 

sport i rekreacja 

edukacja 

kultura 

pomoc społeczna 

ochrona zdrowia 

wsparcie przedsiębiorców 

cyfryzacja 

infrastruktura 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Schemat 36. Jakie inwestycje w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo? 
 
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Szanse. Na pytanie Co jest szansą rozwoju dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej? ankietowani 

przedstawicie organizacji pozarządowych najczęściej odpowiadali: 

✓ rozwój turystyki, w tym wodnej i rowerowej,  

✓ wykorzystanie położenia geograficznego, 

✓ inwestycje, w tym drogowe, budowa S8, dobry stan dróg, obwodnica Dzierżoniowa, 

✓ współpraca, w tym pomiędzy gminami, 

✓ dotacje z UE, wsparcie rządu, 

✓ edukacja, 

✓ rozwój przedsiębiorczości, przyciągnięcie inwestorów, dalszy rozwój Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,  

✓ zaangażowanie jak najszerszych kręgów mieszkańców w życie regionu, budowanie 

patriotyzmu lokalnego, 

✓ poprawa atrakcyjności osiedleńczej dla mieszkańców. 

Wspólne projekty. Na pytanie Jakie wspólne projekty powinny być realizowane w Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej? ankietowani przedstawicie organizacji pozarządowych wskazywali takie 

obszary jak: 

− turystyka,  
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− edukacja, baza dostępnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych oferowanych na terenie 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej, ośrodek młodych naukowców z wyspecjalizowaną kadrą, bazą 

i nowoczesnymi metodami edukacji,  

− kultura, projekty kultywujące tradycję jak i otwierające na kulturę współczesną mniej 

popularną, pobudzającą do rozwoju, ścieżki i wystawy historyczne, pokazy zasobów 

regionalnych,  

− organizacja turniejów i zawodów sportowych, 

− ochrona zdrowia, 

− wspieranie małych przedsiębiorstw, 

− wspieranie organizacji pozarządowych, 

− poprawa jakości dróg, rozwój infrastruktury technicznej, transport publiczny,  

− działania na rzecz ochrony środowiska, wymiana źródeł ciepła ze względu na zły stan 

powietrza, inwestycje fotowoltaiczne, projekty ekologiczne, edukacja ekologiczna, 

− drogi i ścieżki rowerowe, 

− aktywizacja mieszkańców, rozwój wspólnot społeczności mniejszych miejscowości. 

 


