Załącznik nr 4. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów strategicznych i
operacyjnych
Oznaczenia:
 S1 – wskaźnik 1 realizacji celów strategicznych, S2 – wskaźnik drugi realizacji celów
strategicznych, itd.
 1., 2., 3. itd. – wskaźnik 1, 2, 3 i następne, realizacji celów operacyjnych.
Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych z GUS-BDL i innych źródeł publicznych:
Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,9911
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
0,9899
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
0,9884
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
0,9773
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
7. Liczba uzyskanych patentów przez jednostki naukowe
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
13. Emisja metanu CH4
11. Czytelnicy bibliotek publicznych (łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi) na 1000
ludności

0,9660
0,9621
0,9617
0,9535
0,9394
0,9304
0,9008
0,8928
0,8789
0,8419
0,8253
0,8165
0,8047
0,7744
0,7578
0,7571
0,7504
-0,7792
-0,9870

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze
REGON na 10 tys. ludności
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
0,9881
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
0,9747

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,9645
0,9552
0,9528
0,9478
0,9442
0,9384
0,9244
0,8924
0,8818
0,8056
0,7670
0,7327

42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych (w ciągu roku;
z wyłączeniem odpadów komunalnych)
-0,7424
13. Emisja metanu CH4
-0,8838

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,9784
0,9721
0,9636
0,9610
0,9552
0,9540
0,9435
0,9428
0,9148
0,9041
0,8986
0,8928
0,8872
0,8680
0,8543
0,7943
0,7817
0,7711
0,7252

13. Emisja metanu CH4

-0,9092

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem S4. Udział kapitału zagranicznego ulokowanego w
województwie podlaskim w całkowitej wartości tego kapitału w Polsce w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,7451
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu

-0,7046

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem S5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt
stały na 1000 ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 15-24 lata
0,7202

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1
osobę w gospodarstwie domowym w zł
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,9899
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,9888
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
0,9728
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
0,9570
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %

0,9407
0,9127
0,9122
0,9087
0,8680
0,8636
0,8139
0,7982
0,7945
0,7839
0,7700
0,7296
0,7193
0,7085

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w
gospodarstwach ekologicznych posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych
w%
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
0,9891
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
0,9784
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,9692
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
0,9662
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,9660

19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
13. Emisja metanu CH4

0,9615
0,9528
0,9499
0,9480
0,9435
0,9419
0,9407
0,9270
0,8878
0,7869
0,7423
-0,8603

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w
sektorze prywatnym
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
0,8139
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,7738
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,7571
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
0,7250

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja
do PKB (ceny bieżące) w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
0,9633
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
0,9540
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,9480
0,9157
0,9144
0,9126
0,9062
0,8911
0,8629
0,8590
0,8494
0,8420
0,8281

S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,8047
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
0,7839
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
0,7481
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
0,7327
13. Emisja metanu CH4
-0,7423

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 4. Udział nakładów na działalność B+R ponoszonych przez
podmioty gospodarcze w nakładach na działalność B+R ogółem w %
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
13. Emisja metanu CH4

0,7039
-0,8427

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 5. Nakłady na działalność innowacyjną na 1
przedsiębiorstwo przemysłowe, które poniosło takie nakłady w tys. zł
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
0,9929
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,9911
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
0,9888
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
0,9881
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
0,9752
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
0,9723
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,9692
0,9522
0,9501
0,9327

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym

0,9219
0,8986
0,8924
0,8420
0,8415
0,8210
0,7830
0,7738

S4. Udział kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie podlaskim w całkowitej
wartości tego kapitału w Polsce w %

0,7451

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku

0,7360

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
13. Emisja metanu CH4

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,7323
-0,8381

0,9442
0,9437
0,9335
0,9263
0,8940

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,8878
0,8590

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2

0,8431
0,8264
0,8222

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,8191
0,8165
0,7943
0,7830
0,7296

42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych (w ciągu roku;
z wyłączeniem odpadów komunalnych)
-0,7285
13. Emisja metanu CH4
-0,9471

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w
kształceniu i szkoleniach w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (przeciętne w roku) w %
42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych (w ciągu roku;
z wyłączeniem odpadów komunalnych)

0,7690

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg
BAEL (w IV kwartale) w %
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,9761
0,9467
0,7744
0,7535
0,7476

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %

0,7085
0,7006

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys.
ludności
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
0,9897
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
13. Emisja metanu CH4

0,9762
0,9752
0,9747
0,9737
0,9715
0,9621
0,9435
0,9375
0,9152
0,9122
0,9086
0,9062
0,8844
-0,8120

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 11. Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 ludności
brak istotnych zależności
Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 11. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach
muzycznych na 1000 ludności
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 11. Uczestnicy imprez (w ciągu roku) organizowanych
przez domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice na 1000 ludności
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 11. Zwiedzający galerie sztuki na 1000 ludności
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,9881

S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

0,9304
0,9127
0,8778
0,8620
0,7711
0,7708
0,7634
0,7535
0,7109
0,7039

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 11. Czytelnicy bibliotek publicznych (łącznie z filiami i
punktami bibliotecznymi) na 1000 ludności
brak istotnych zależności
Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii
elektrycznej ogółem w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,9723
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
0,9675
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,9617
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
0,9570
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
13. Emisja metanu CH4

0,9435
0,9322
0,9057
0,8872
0,8818
0,8746
0,8335
0,8281
0,8264
0,7956
0,7091
0,7054
-0,9032

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 13. Emisja metanu CH4
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł

-0,7423
-0,7482
-0,7792
-0,7826
-0,8381

4. Udział nakładów na działalność B+R ponoszonych przez podmioty gospodarcze w
nakładach na działalność B+R ogółem w %

-0,8427

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

-0,8603

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %

-0,8822
-0,8838
-0,9032
-0,9092
-0,9125
-0,9228
-0,9471
-0,9671

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 14. Wskaźnik świadczenia i rozwijania usług eadministracji
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w
komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
0,9836
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,9773
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
0,9761
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
0,9737
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

0,9663
0,9645

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,9627

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

0,9499

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
11. Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem

0,9496
0,9219
0,9157
0,9025
0,8675
0,8543
0,8431

11. Uczestnicy imprez (w ciągu roku) organizowanych przez domy i ośrodki kultury, kluby i
świetlice na 1000 ludności
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

0,8253
0,8145
0,7993

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,7910
0,7634

4. Udział nakładów na działalność B+R ponoszonych przez podmioty gospodarcze w
nakładach na działalność B+R ogółem w %
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności

0,7039
-0,7184

11. Czytelnicy bibliotek publicznych (łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi) na 1000
ludności

-0,8508

42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych (w ciągu roku;
z wyłączeniem odpadów komunalnych)
-0,9596
8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach w ogólnej
liczbie ludności w tym wieku (przeciętne w roku) w %

-0,9819

40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję i
prokuraturę
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 15-24 lata

-0,9853
-0,9866

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających
dostęp do szerokopasmowego Internetu w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
0,9897
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
0,9881
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
0,9721
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
0,9598
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,9547
0,9535
0,9433

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
11. Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 ludności
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,9419
0,9327
0,9241
0,9148
0,9144
0,9102
0,9073
0,9057

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,9009
0,8940
0,8778

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
34. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach
transferów społecznych w %
40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję i
prokuraturę
13. Emisja metanu CH4
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności

0,8374
0,7700
0,7476
-0,7077
-0,7435
-0,8402
-0,9077

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

0,9688
0,9675
0,9501
0,9428
0,9299
0,9244

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,7539
0,7504
0,7481

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
0,7372
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
0,7193
13. Emisja metanu CH4
-0,9671

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych
elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
0,7670
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,7170

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
0,9721
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
0,9633
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat

0,9615
0,9384
0,9335
0,9321

17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
13. Emisja metanu CH4

0,9299
0,9073
0,8746
0,8671
0,8415
0,8253
0,7993
0,7982
0,7659
-0,9228

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału
zagranicznego według lokalizacji siedziby zarządu
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,9627
0,9467
0,9433
0,8419
0,8154
0,8068
0,8059
0,7954
0,7945
0,7708

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %

0,7565
0,7539

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,7423
0,7323
0,7252

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,7170
0,7054

37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: choroby
układu krążenia
13. Emisja metanu CH4

0,7023
-0,8822

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
0,9929
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
0,9884
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
0,9811
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,9728

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem

0,9662
0,9653
0,9041
0,9010
0,8671
0,8494
0,8222

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku

0,7955

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym

0,7954
0,7250

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 31. Przyrost naturalny na 1000 ludności
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 32. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale)
ogółem
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności
-0,7918

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale)
osób w wieku 15-24 lata
S5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności
0,7202
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności
-0,7266

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale)
osób w wieku 55 i więcej lat
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

0,9891
0,9715

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,9663
0,9653
0,9610

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,9598

6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
11. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
13. Emisja metanu CH4

0,9522
0,9480
0,9478
0,9394
0,9322
0,9321
0,9126
0,9112
0,9087
0,8620
0,8588
0,8268
0,7035
-0,7457
-0,7826

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 34. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po
uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych w %
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

-0,7077

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej na 10 tys. ludności
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 15-24 lata

-0,7184
-0,7266

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
32. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) ogółem

-0,7537
-0,7918

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

-0,9077

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100
tys. mieszkańców: nowotwory
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100
tys. mieszkańców: choroby układu krążenia
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 38. Liczba zabitych w wypadkach drogowych na 100
wypadków
brak istotnych zależności
Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100
wypadków
brak istotnych zależności
Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
stwierdzonych przez policję i prokuraturę
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w %
ogólnej liczby ludności
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
0,9721
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
0,9636
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
0,9335
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
0,9335
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
0,9334
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,9270
0,9112
0,9025
0,9008
0,8911
0,8636
0,8416
0,8335
0,8210
0,8059

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości
odpadów wytworzonych (w ciągu roku; z wyłączeniem odpadów komunalnych)
8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach w ogólnej
liczbie ludności w tym wieku (przeciętne w roku) w %
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

0,7690
-0,7285
-0,7289
-0,7424

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu

-0,8216
-0,8270
-0,9083
-0,9596

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem 43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do
ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu

0,9496

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych

0,9282

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale) osób w wieku 55 i więcej lat
7. Liczba uzyskanych patentów ogółem
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
S1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca

0,9009
0,8844
0,8629
0,8416
0,8268
0,8191
0,8056
0,7955
0,7817
0,7659
0,7578

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
17. Korzystający z instalacji gazowej w ogóle ludności w %
6. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,7565
0,7372
0,7360
0,7337

12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,7091

