
Diagnoza problemów, barier rozwojowych  
i potencjałów Miasta Jelenia Góra
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Problem nr 1. Zmniejszająca się liczba mieszkańców

Przyczyny:
1. Ujemny przyrost naturalny spowodowany:
• odraczaniem decyzji o posiadaniu dzieci z powodu niskich zarobków 

młodych osób i utrudnionego powrotu na rynek pracy,
• zmianą modelu życia, stawiającego na pierwszy miejscu karierę 

zawodową, a dopiero na kolejnym zakładanie rodziny i macierzyństwo,
• niską liczbą kobiet w wieku rozrodczym,
• brakiem atrakcyjności osiedleńczej miasta,
• niechęcią młodych do pozostawania w mieście i zakładania tutaj rodzin;
• starzeniem się społeczeństwa,
• niewystarczającą liczbą miejsc w miejskich żłobkach i przedszkolach,



Przyczyny c.d.:
2. Migracje- wyprowadzka głównie młodych mieszkańców do gmin ościennych 

oraz do większych miast/ metropolii spowodowana: 
• wysokimi kosztami życia w mieście, 
• niską dostępnością mieszkań komunalnych oraz TBS,
• niską dostępnością nowych mieszkań oddawanych do użytkowania,

Problem nr 1. Zmniejszająca się liczba mieszkańców

• niską dostępnością nowych mieszkań oddawanych do użytkowania,
• brakiem atrakcyjnych, uzbrojonych  terenów mieszkaniowych, 
• wysokimi cenami działek mieszkaniowych,
• brakiem tanich mieszkań dla młodych, 
• brakiem atrakcyjnych i dobrze płatnych ofert pracy, 
• niewystarczającą ofertą rozrywkową, komercyjną oraz ofertą szkolnictwa 

wyższego.



Problem nr 1. Zmniejszająca się liczba mieszkańców

Skutki:
• strata potencjału (odpływ młodych ludzi i wysokokwalifikowanych kadr),
• pogłębianie się niekorzystnej struktury wieku,
• starzenie się społeczeństwa,• starzenie się społeczeństwa,
• brak wykwalifikowanej kadry dla lokalnych przedsiębiorców,
• brak zastępowalności pokoleń, 
• mniejsze dochody JST z tytułu podatków (PIT, CIT, opłat lokalnych) 

powodujące brak środków finansowych na inwestycje, niższa subwencja 
oświatowa
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Niska dynamika rozwoju Niska dynamika rozwoju 
gospodarczego miasta



Problem nr 2. Niska dynamika rozwoju gospodarczego 
miasta 

Przyczyny:
• niska dostępność nowych terenów inwestycyjnych,
• niska dostępność komunikacyjna oraz brak uzbrojenia istniejących 

terenów inwestycyjnych,
• duża ilość likwidowanych działalności gospodarczych spowodowana • duża ilość likwidowanych działalności gospodarczych spowodowana 

niskimi obrotami, konkurencją wymuszającą stosowanie niskich marż, 
słabym przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej,  
problemami z utrzymaniem płynności finansowej, zbyt niskim 
zabezpieczeniem finansowym przed rozpoczęciem działalności, rezygnacją 
z samozatrudnienia,

• niski poziom dochodów gminy,
• niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorczości ze strony JST



Problem nr 2. Niska dynamika rozwoju gospodarczego 
miasta 

Przyczyny:
• niezadowalający stan infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (stan 

dróg),
• niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,• niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,
• niedostateczna dostępność transportowa i komunikacyjna,
• niedostateczna edukacja młodych osób w zakresie doradztwa 

zawodowego, poszukiwania pracy, prowadzenia działalności itp..
• Brak inwestorów oferujących mieszkańcom dobrze płatną pracę



Problem nr 2. Niska dynamika rozwoju gospodarczego 
miasta 

Skutki:
• spadek atrakcyjności miasta pod kątem życia, zamieszkania i inwestowania,
• wyludnianie się miasta, opuszczanie miasta przez osoby poszukujące lepszej 

pracy, osoby młode studiujące w innych miastach nie wracają do Jeleniej 
Góry,Góry,

• niskie dochody JST powodujące brak środków na nowe inwestycje,
• odpływ siły roboczej w tym wykwalifikowanej,
• niska rozpoznawalność Jeleniej Góry w kraju i za granicą,
• obniżenie rangi Jeleniej Góry jako ośrodka turystycznego i ośrodka kultury,
• niska estetyka miasta,
• niskie dochody mieszkańców,
• brak poczucia tożsamości lokalnej oraz identyfikacji mieszkańców z miastem



Problem nr 3. 
Pogarszająca się jakość 
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Problem nr 3. Pogarszająca się jakość środowiska 
naturalnego

Przyczyny:
• duże zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spowodowane dużą 

ilością budynków z piecami opalanymi paliwem stałym, emisją 
komunikacyjną, brakiem niskoemisyjnych środków transportu, brakiem 
spójnej sieci dróg rowerowych, mało rozwiniętym systemem 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

• niewystarczająca ilość zieleni miejskiej- nie są tworzone nowe tereny 
zielone,

• występowanie dzikich wysypisk, zaśmiecanie lasów, terenów rekreacyjnych 
spowodowane niską świadomością i odpowiedzialnością ekologiczną 
mieszkańców oraz wysokimi opłatami za wywóz odpadów,

• przedostawanie się ścieków przemysłowych i komunalnych do wód i ziemi 
spowodowane występowaniem zabudowy bez oczyszczania ścieków 
bytowych, brakiem sieci kanalizacyjnej,



Problem nr 3. Pogarszająca się jakość środowiska 
naturalnego

Przyczyny:
• Niewystarczająca ilość koszy na odpady głównie w centrum miasta oraz 

przy trasach spacerowych
• Nieporządek spowodowany niską częstotliwością odbioru odpadów, (w 

opinii mieszkańców miasto jest brudne i pełne śmieci)



Problem nr 3. Pogarszająca się jakość środowiska 
naturalnego

Skutki:
• obniżenie jakości życia,
• niska jakość powietrza atmosferycznego oraz poziomu jego nawilżenia i 

temperatury,
• zagrożenie utraty statusu uzdrowiska,• zagrożenie utraty statusu uzdrowiska,
• postrzeganie miasta jako miejsca nieatrakcyjnego do zamieszkania,
• brak miejsc do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, brak 

atrakcyjnych przestrzeni publicznych,
• zagrożenie jakości wód pobieranych dla zaopatrzenia ludności w wodę 

pitną,
• niska estetyka miasta,
• niechęć turystów do przyjazdu do Jeleniej Góry,



Problem nr 4. 
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Problem nr 4. Spadek atrakcyjności Miasta
Przyczyny:
• Brak poczucia tożsamości oraz brak identyfikacji mieszkańców z Miastem, 

problem głównie widoczny wśród osób młodych,
• powtarzalność imprez kulturalnych , brak nowej oferty programowej 

atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów,
• brak oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla młodych,
• brak strategii rozwoju sportu,
• niedostateczna współpraca pomiędzy instytucjami kultury, nakładanie się 

terminów organizacji imprez,
• niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego brak nowoczesnego 

podejścia w zarządzaniu ruchem w mieście,
• słaba dostępność komunikacyjna drogowa i kolejowa (brak drogi szybkiego 

ruchu, nieefektywne połączenia kolejowe, przestarzała infrastruktura 
komunikacyjna),



Problem nr 4. Spadek atrakcyjności Miasta

Skutki:
• niska estetyka Miasta, którego przestrzeń jest brudna i zaniedbana, 

szczególnie w oddalonych od centrum dzielnicach Miasta
• niedostosowana do potrzeb mieszkańców i turystów ilość połączeń 

miejskiej komunikacji publicznej oraz połączeń z innymi miejscowościami 
turystycznymi (Szklarska Poręba, Karpacz itp.),turystycznymi (Szklarska Poręba, Karpacz itp.),

• puste lokale i witryny w zabytkowym centrum Miasta,
• niedostatecznie wykorzystywany potencjał ludzki w tym potencjał 

lokalnych artystów, sportowców, liderów itp.,
• brak ścieżek rowerowych łączących dzielnice miasta oraz brak połączeń z 

gminami sąsiadującymi, „Rowerowa stolica Polski” tylko z nazwy,
• niewystarczający dialog z lokalną społecznością,



Potencjał Jeleniej Góry:
• atrakcyjność położenia geograficznego, walory przyrodniczo-

krajobrazowe,  bliskość gór, bliskość granicy z Niemcami i Czechami, 
Karkonoski Park Narodowy, obszary cenne przyrodniczo,

• rowerowe trasy MTB



Potencjał Jeleniej Góry c.d.:

• współpraca szkół i uczelni wyższych z przedsiębiorcami w celu 
dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

• pomoc ze strony miasta w tworzeniu w szkołach warunków nauczania 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy oraz organizacja staży u 
pracodawców,



Potencjał Jeleniej Góry c.d.:

• pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji miejskich,
• imprezy kulturalne o międzynarodowym charakterze,
• znane osoby kojarzone z miastem,



Potencjał Jeleniej Góry c.d.:
• rozwój zróżnicowanej  całorocznej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i 

turystów,
• duży udział terenów zielonych  i lasów otaczających miasto,
• zaplecze kulturalno- rozrywkowo - handlowe (kina, teatry, muzea, 

filharmonia, ośrodki kultury, galerie handlowe itp.),



Potencjał Jeleniej Góry c.d.:
• przedsiębiorczy i aktywni społecznie mieszkańcy, duża liczba działających 

organizacji pozarządowych,
• lecznicze wody geotermalne, 



Potencjał Jeleniej Góry c.d.:
• potencjał ludzki- ciekawi ludzie organizujący imprezy sportowe, inicjatywy 

kulturalne i edukacyjne, kreatywni studenci, mieszkańcy działający na 
rzecz pozytywnych zmian w mieście,

• lokalny rynek artystyczny,
• krótki czas dojazdu do pracy, w efekcie więcej czasu dla rodziny, realizacji 

pasji, aktywności, odpoczynku itp.pasji, aktywności, odpoczynku itp.
• różnorodność i bogactwo historyczne



Dziękuję za uwagę.


