BIZNES
NAUKA
SAMORZĄD
Szanowni Państwo,
oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd
„Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia
liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie
36 powiatów.
To drugie opracowanie z cyklu, który będzie obejmował 10 raportów publikowanych
co 2 tygodnie. Dzięki temu przedsięwzięciu zostanie uzyskany dynamiczny obraz przebiegu
zjawiska w przestrzeni województwa.
Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 r. Od początku swej
działalności skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju
międzynarodowego działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki.
Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią
Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą.
Jako regionalny think tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu.
Tak powstał nowy cykl: Think Pro Silesia – Śląskie a pandemia.
Z wyrazami szacunku,

Prof. Wiesław Banyś
Prezes Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
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Cel raportu

Celem raportu jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby
potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie 36 powiatów.
Raport monitoruje skalę i dynamikę zjawiska, nie wyjaśnia natomiast przyczyn jego przebiegu.
Metodologia i źródła danych

Analiza bazuje na danych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z województwa
śląskiego. Uwzględniono liczbę odnotowanych pozytywnych przypadków SARS-CoV2,
liczbę ozdrowieńców oraz zgonów. Aktywne przypadki obliczono jako różnicę pomiędzy liczbą
zakażeń a liczbą ozdrowieńców oraz liczbą osób, które zmarły z powodu koronawirusa.
Dane przeliczono na 100 tys. mieszkańców, co pozwala zachować porównywalność wyników
niezależnie od wielkości potencjału demograficznego poszczególnych powiatów.

Sytuacja województwa na tle kraju

W Polsce odnotowano do tej pory 665 547 zakażeń koronawirusem, a osoby z województwa
śląskiego z pozytywnym wynikiem stanowią 13,8% wszystkich przypadków w skali kraju.
Pod względem liczby zakażeń województwo śląskie znajduje się na pierwszym miejscu w kraju.
Niestety śląskie odnotowało też najwyższą liczbę zgonów - 1364 osoby, co stanowi 14,4%
wszystkich przypadków śmiertelnych w Polsce. Potencjał demograficzny województwa
śląskiego stanowi 11,8% populacji Polski, co świadczy, że udział zjawiska jest większy aniżeli
wynikałoby to z proporcji liczby ludności.
Województwo śląskie pod względem natężenia zakażeń wyrażonych liczbą potwierdzonych
przypadków na 100 tys. mieszkańców zajmuje drugą pozycję w kraju po województwie
małopolskim. W dalszej kolejności największą liczbę przypadków zakażeń na 100 tys.
mieszkańców odnotowano w województwie opolskim, wielkopolskim i łódzkim (ryc. 1).
W stosunku do sytuacji z 30 października 2020 roku (raportu nr 1) pozycja województwa
śląskiego na tle kraju uległa pogorszeniu, przesuwając się na miejsce „wicelidera” wśród
regionów o najbardziej niekorzystnych parametrach zakażeń.
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Ryc. 1. Liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 na 100 tys. mieszkańców
w województwach według stanu na 13.11.2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-

zarazen-koronawirusem-sars-cov-2?show-danger-areas=1 stan na 13.11.2020 r.

Liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie
śląskim

Według danych stanowiących sumę liczb raportowanych na dzień 13.11.2020 roku przez PSSE
w województwie śląskim, odnotowano 96888 przypadków zakażeń koronawirusem.
Osoby u których odnotowano dodatni wynik testu stanowią 2,15% populacji województwa.
Do tej pory największą liczbę zakażeń przekraczającą poziom 5 tys. odnotowano
w Częstochowie, Katowicach i powiecie cieszyńskim. Najmniej pozytywnych testów
stwierdzono w Siemianowicach Śląskich, gdzie liczba osób zakażonych wyniosła 800 osób.
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Rozkład przestrzenny zakażeń na 100 tys. mieszkańców w powiatach
woj. Śląskiego

W układzie powiatów rozpiętość liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców waha się od 1201
w Siemianowicach Śląskich do 3219 w Jastrzębiu-Zdroju, przy średniej wojewódzkiej
wynoszącej 2149 przypadków na 100 tys. mieszkańców.
Najwyższe wartości zjawiska przekraczające poziom 3000 przypadków na 100 tys.
mieszkańców dotyczą Jastrzębia-Zdrój, Rybnika i powiatu rybnickiego oraz Rudy Śląskiej.
Nieznacznie niższe wartości odnotowano w powiecie cieszyński i wodzisławskim.
W ujęciu przestrzennym najwyższe wartości oprócz wymienionej Rudy Śląskiej obejmują
południowo-zachodnie i południowe powiaty województwa śląskiego. Tworzą one jeden
zwarty przestrzenie obszar.
Stosunkowo niskie wartości odnotowano w miastach na prawach powiatu w centralnej części
województwa. Najmniejszą liczbę zakażeń na 100 tys. mieszkańców zanotowano
w Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Jaworznie i Tychach. Relatywnie korzystna sytuacja
obejmuje także takie miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jak: Chorzów, Zabrze,
Bytom i Gliwice, gdzie skala zakażeń nie przekracza poziomu 1800 przypadków na 100 tys.
mieszkańców (ryc. 2).
Dynamika tego zjawiska wskazuje, że liczba potwierdzonych przypadków wzrosła o 108%.
Największy przyrost odnotowano w Sosnowcu (226%), Bielsku-Białej (224%), powiecie
raciborskim (223%) i Katowicach (200%). Szereg miast i powiatów z centralnej części
województwa zanotowało wzrosty w przedziale od 150 do 190%.
Z kolei najmniejszą dynamiką wykazało się Jastrzębi-Zdrój, gdzie przyrost wyniósł 42%.
Niewielkie większe wzrosty objęły sąsiednie powiaty: pszczyński, wodzisławski oraz Żory.
W obrębie GZM najniższą dynamikę przyrostu nowych przypadków odnotowano w Bytomiu 64% (ryc. 3).
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Aktywne przypadki zakażeń na 100 tys. mieszkańców

Średnio w skali województwa liczba aktywnych przypadków na 100 tys. mieszkańców wynosi
1208. Aktualnie najwięcej aktywnych przypadków na 100 tys. mieszkańców występuje
w Rudzie Śląskiej (1897), najmniej zaś odnotowano w Gliwicach - 613 osób na 100 tys.
mieszkańców.
Wysoki poziom powyżej 1700 aktywnych przypadków na 100 tys. mieszkańców dotyczy także
Rybnika, Częstochowy oraz powiatu bielskiego i cieszyńskiego (ryc. 4).
Z kolei najmniej przypadków aktywnych występuje w centralnej części województwa
i obejmuje zachodnie miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oprócz wspomnianych
Gliwic, dotyczy to także Zabrza i Bytomia. Niskie wartości odnotowano także w północnej
części województwa w powiatach: lublinieckim, myszkowskim i kłobuckim. Na tych obszarach
liczba aktywnych przypadków nie przekracza poziomu 800 na 100 tys. mieszkańców.
Taki rozkład wskazuje na silne kontrasty w natężeniu zjawiska, które występują nawet
w sąsiadujących ze sobą obszarach.
Dynamika tego zjawiska wskazuje, że w ciągu 14 dni (pomiędzy 30 października a 13 listopada)
liczba aktywnych przypadków w województwie śląskim wzrosła średnio o 202%.
Tendencja wzrostowa dotyczyła wszystkich powiatów, z wyjątkiem Gliwic, które jako jedyne
miasto na prawach powiatu odnotowało 4% spadek liczby aktywnych przypadków.
Nieznaczny przyrost liczby aktywnych przypadków odnotował sąsiedni powiat gliwicki (1%).
W pozostałych jednostkach skala przyrostów wahała się od 45% w Zabrzu do 982%
Katowicach. Obszar najdynamiczniejszych przyrostów obejmował centralną część GZM.
Oprócz Katowic dotyczył: Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich oraz Mysłowic,
gdzie dynamika przekracza poziom 600%.
Największe przyrosty odnotowano w tych częściach regionu, które do tej pory cechowały się
względnie niskim poziomem zjawiska. Dynamika aktywnych przypadków wskazuje na duże
kontrasty, nawet w powiatach położonych blisko siebie w ramach GZM (ryc.5).
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Podsumowanie

W okresie dwóch tygodni tj. od 30.10 do 13.11.2020 roku stwierdzono zarówno przyrost liczby
potwierdzonych przypadków jak i liczby przypadków aktywnych na 100 tys. mieszkańców.
W województwie liczba osób zakażonych SARS-CoV2 wzrosła o 108% a grupa obejmująca
aktywne przypadki o 202%. Poziom aktywnych przypadków wzrósł głównie na tych obszarach,
na których do tej pory liczba zakażeń w przeliczaniu na 100 tys. mieszkańców była niższa.

Źródła danych:

•

Dane z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z województwa śląskiego,
stan na dzień 13.11.2020 r. [strony internetowe poszczególnych stacji].
Ze względu na brak danych dla Jaworzna, Bytomia, Piekar Śląskich i powiatu
tarnogórskiego z dnia 13 listopada, przyjęto dla tych jednostek wartość średnią według
stanu na 12 i 14 listopada.

•

Dane w skali Polski i województw https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykazzarazen-koronawirusem-sars-cov-2?show-danger-areas=1 [stan na 13.11.2020]

•

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym
(stan w dniu 30.06.2020). GUS. www.stat.gov.pl
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Ryc. 2. Liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 na 100 tys. ludności w powiatach
województwa śląskiego
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

z województwa śląskiego, stan na dzień 13.11.2020 r. Ze względu na brak danych dla Jaworzna,
Bytomia, Piekar Śląskich i powiatu tarnogórskiego z dnia 13 listopada, przyjęto dla tych jednostek
wartość średnią według stanu na 12 i 14 listopada. [strony internetowe poszczególnych stacji]. Dane o
liczbie ludności według stanu na 30.06.2020 GUS.

SARS-COV-s w przestrzeni województwa śląskiego. Raport II
Strona 6

Ryc. 3. Wzrost liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w powiatach województwa
śląskiego
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

z województwa śląskiego, stan na dzień 13.11.2020 r. Ze względu na brak danych dla Jaworzna,
Bytomia, Piekar Śląskich i powiatu tarnogórskiego z dnia 13 listopada, przyjęto dla tych jednostek
wartość średnią według stanu na 12 i 14 listopada. [strony internetowe poszczególnych stacji]. Dane o
liczbie ludności według stanu na 30.06.2020 GUS.
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Ryc. 3. Liczba aktywnych przypadków SARS-CoV2 na 100 tys. ludności w powiatach
województwa śląskiego
Źródło: opracowanie i obliczenia własne w oparciu o dane z powiatowych stacji sanitarno-

epidemiologicznych z województwa śląskiego, stan na dzień 13.11.2020 r. Ze względu na brak danych
dla Jaworzna, Bytomia, Piekar Śląskich i powiatu tarnogórskiego z dnia 13 listopada, przyjęto dla tych
jednostek wartość średnią według stanu na 12 i 14 listopada. [strony internetowe poszczególnych
stacji]. Dane o liczbie ludności według stanu na 30.06.2020 GUS.
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Ryc. 5. Zmiana liczby aktywnych przypadków SARS-CoV2 w powiatach województwa
śląskiego
Źródło: opracowanie i obliczenia własne w oparciu o dane z powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych z województwa śląskiego, stan na dzień 13.11.2020 r. Ze względu na brak danych
dla Jaworzna, Bytomia, Piekar Śląskich i powiatu tarnogórskiego z dnia 13 listopada, przyjęto dla tych
jednostek wartość średnią według stanu na 12 i 14 listopada. [strony internetowe poszczególnych
stacji]. Dane o liczbie ludności według stanu na 30.06.2020 GUS.
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Zespół
badawczy
Pracownicy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Zajmują się wieloaspektowymi
badaniami

z

zakresu

rozwoju

lokalnego

i

regionalnego,

migracjami

ludności,

problemami seniorów i starzenia się społeczeństwa, rynkiem pracy oraz procesami funkcjonalnoprzestrzennymi, w tym urbanizacją i metropolizacją w regionie, Polsce i na świecie.
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