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WSTĘP 
Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach 

oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018 stanowi kolejną edycję opracowania 

przygotowanego przez zespół obserwatoriów współpracujących w ramach Sieci Wielkopolskiego 

Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (Sieci WROT). Została ona sporządzona w związku  

z koniecznością bieżącego monitorowania wybranych polityk publicznych w regionie w kontekście 

wsparcia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Celem przygotowanej analizy 

jest nie tylko spełnienie wymogów formalnych związanych z zarządzaniem strategicznym WRPO 2014+, 

ale przede wszystkim ściślejsze dostosowanie wdrażania EFS do założeń Strategii Europa 2020 oraz 

wyzwań rozwojowych wynikających z krajowych i unijnych uwarunkowań i zaleceń politycznych. Wyniki 

przeprowadzonych analiz mogą stać się ponadto istotne przy formułowaniu kryteriów wyboru  

w ramach konkursów dotyczących EFS, służąc poprawie jakości wdrażania „aspektu społecznego” 

WRPO 2014+. 

Przedmiotowa Analiza koncentruje się na takich aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego, 

jak demografia, rynek pracy, integracja społeczna oraz edukacja i wykształcenie. Zakres rzeczowy 

opracowania każdorazowo zostaje szczegółowo określany przez Komisję Europejską i zgodnie z jej 

wytycznymi jest ono aktualizowane przez regionalne instytucje zarządzające programami 

operacyjnymi, odpowiedzialne za bieżące monitorowanie rozwoju regionu. Podstawowym źródłem 

danych jest tu statystyka publiczna, którą uzupełniają wyniki szeregu ekspertyz i badań, w tym głównie 

przygotowanych przez i na zlecenie obserwatoriów skupionych w ramach Sieci WROT. 

W porównaniu do poprzedniej edycji dokumentu dokonano zmian zakresu tematycznego 

poszczególnych rozdziałów Analizy biorąc pod uwagę: zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie 

modyfikacji listy wskaźników podstawowych oraz rozszerzenia diagnozy o stan realizacji regionalnego 

programu operacyjnego, a ponadto propozycje zagadnień będących w obszarze szczególnego 

zainteresowania jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie EFS w regionie. 

Dokument składa się z pięciu części, z których pierwsze cztery zwieńczone są rekomendacjami, 

związanymi z wdrażaniem EFS w województwie wielkopolskim. Pierwsza, opracowana przez 

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT), dotyczy obszaru Demografia. Skupia 

się ona w szczególności na podstawowych problemach demograficznych, stanowiących punkt wyjścia 

dla dalszych analiz związanych ze wsparciem wdrażania EFS. Zaprezentowane dane są podstawą do 

określenia potencjałów i kierunków rozwoju populacji Wielkopolski. Kolejna część – Rynek pracy – to 

rozdział przygotowany głównie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Poznaniu. Prezentuje ona podstawowe zagadnienia z zakresu rynku pracy, koncentrując się  

w szczególności na konkretnych grupach zagrożonych zjawiskiem bezrobocia, do których w ramach 

obecnej perspektywy adresowane jest specjalne wsparcie za pośrednictwem programu regionalnego. 

Ponadto rozdział został rozszerzony o tematykę dotyczącą przedsiębiorstw i miejsc pracy. 

W trzeciej części analizy przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące problematyki integracji 

społecznej. Rozdział ten, opracowany przez Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujące  

w ramach WROT, nawiązuje do kluczowych kierunków wsparcia integracji społecznej ze środków WRPO 

2014+. Czwarty rozdział, ponownie autorstwa WROT, skupia się na tematyce edukacji i wykształcenia 
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Wielkopolan. Analizuje sytuację w zakresie funkcjonowania poszczególnych poziomów edukacji  

w regionie (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), by ostatecznie skupić się na poziomie wykształcenia 

i problemie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Rozdział piąty stanowi z kolei 

zestawienie podstawowych informacji o aktualnym stanie realizacji WRPO 2014+. 

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz w związku z tym, iż mamy do czynienia z analizą 

opracowywaną w cyklu dwuletnim, zakres czasowy opracowania w odniesieniu do lat 2007-2015  

(w wybranych przypadkach do 2016 roku) został powielony wraz z uzupełnieniem informacji o możliwie 

najnowsze dane dostępne w momencie jej przygotowywania (tj. według stanu na sierpień-październik 

2018 roku). 

Analiza dotyczy województwa wielkopolskiego, jednak w wielu przypadkach skupia się 

dodatkowo na poziomie powiatowym, a w szczególnych przypadkach również gminnym. Dla większości 

omawianych wskaźników punktem odniesienia do analizy sytuacji w Wielkopolsce są analogiczne 

wartości dla poziomu krajowego oraz dla pozostałych województw. 

 

 
 

Zespół Sieci WROT 
 

  



ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

6 

1. DEMOGRAFIA 
Zachodzące przemiany procesów demograficznych są skutkiem głównie dwóch zjawisk: ruchu 

naturalnego ludności oraz migracji. Ich natężenie ma wpływ m.in. na stan i strukturę ludności, rynek 
pracy czy system ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

Najbardziej istotnym wyzwaniem dla rozwoju Wielkopolski jest globalny charakter 
postępującego procesu starzenia się społeczeństwa i jego konsekwencje w niedalekiej przyszłości. 
Starzenie się ludności ma swoje podłoże m. in. w niskiej dzietności (wynikającej głównie ze zmiany 
modelu rodziny, zamożności społeczeństwa i aktywności zawodowej kobiet) czy coraz wyższym 
poziomie ochrony zdrowia i opieki społecznej skutkującym wydłużaniem się przeciętnej długości 
trwania życia. Niepokój budzi zmiana struktury demograficznej Wielkopolan spowodowana wzrostem 
udziału osób starszych a spadkiem udziału ludności w wieku produkcyjnym. Obserwowane w ostatnich 
latach natężenie oraz skala problemów ludnościowych i społecznych wymusza działania ze strony władz 
regionalnych w zakresie dostosowania do zachodzących zmian infrastruktury i nakładów finansowych 
przeznaczonych na różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. 

 
 

1.1. Stan i struktura ludności – podstawowe charakterystyki 
demograficzne 

W województwie wielkopolskim obserwuje się stały przyrost liczby ludności. Na koniec 2017 
roku w regionie mieszkało 3 489,2 tys. osób, czyli o 13,9 tys. osób więcej niż w 2015 roku (wzrost  
o 0,4%) i o 102,3 tys. osób (o 3,0%) wobec 2007 roku. Pod tym względem Wielkopolska niezmiennie 
zajmuje 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim i śląskim (w których zamieszkiwało 
odpowiednio 14,0% i 11,8% populacji kraju). Wielkopolanie w 2017 roku stanowili 9,1% ogółu ludności 
kraju, przy czym udział ten w ostatnich latach systematycznie się zwiększał. W latach 2015-2017 
największy przyrost ludności odnotowano w powiatach Wielkopolski skupionych wokół dużych 
ośrodków miejskich – poznańskim (wzrost o 15,6 tys. osób, tj. o 4,3%) i leszczyńskim (o 1,1 tys. osób, 
tj. o 2,0%), a następnie w powiatach szamotulskim (o 787 osób, tj. o 0,9%) i średzkim (o 726 osób,  
tj. o 1,3%). Obserwowane niezmiennie dodatnie saldo migracji oraz przyrost naturalny są podłożem 
pozytywnych tendencji demograficznych występujących na tych obszarach. Spadkiem (ewentualnie 
najmniejszą dynamiką wzrostu) liczby ludności charakteryzowały się w tym okresie przede wszystkim 
miasta na prawach powiatu oraz powiaty usytuowane w północnej części regionu. Największy ubytek 
liczby mieszkańców dotyczył Poznania (spadek o 3,7 tys. osób, tj. o 0,7%), Kalisza (o 1,2 tys. osób,  
tj. o 1,2%), Konina (o 1,0 tys. osób, tj. o 1,4%), powiatów kolskiego (o 609 osób, tj. o 0,7%) i pilskiego  
(o 466 osób, tj. 0,3%), Leszna (o 362 osoby, tj. 0,6%), oraz powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego (o 320 
osób, tj. o 0,4%) i chodzieskiego (o 193 osoby, tj. o 0,4%). Powyższe świadczy o nadal utrzymującym się 
trendzie suburbanizacji – osiedlania się mieszkańców miast na terenach gmin podmiejskich 
(zlokalizowanych w okolicach dużych ośrodków).  

Większość mieszkańców Wielkopolski skupiały nadal miasta, choć w ostatnich latach 
odnotowuje się stopniowe zmniejszanie odsetka ludności miejskiej. W 2017 roku zamieszkiwało w nich 
1 903,4 tys. osób, tj. 54,6% populacji województwa (tj. o 0,3 p. proc. mniej niż w 2015 roku i o 2,1 
p. proc. mniej niż w 2007 roku). Ludność obszarów wiejskich liczyła 1 585,8 tys. osób, tj. 45,4% 
mieszkańców Wielkopolski. Poszczególne powiaty województwa wielkopolskiego cechują się dużym 
zróżnicowaniem udziału ludności miejskiej w liczbie mieszkańców ogółem. Obszarami najbardziej 
zurbanizowanymi (powyżej 60% ludności miejskiej), poza miastami na prawach powiatu (Poznań, 
Kalisz, Konin i Leszno), były w 2017 roku powiaty pilski (64,4%) i gnieźnieński (61,8%). Wysokim 
udziałem i bezwzględnie największą liczbą ludności wiejskiej cechowały się natomiast powiaty kaliski 
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(93,7%), leszczyński (90,8%) i koniński (86,3%), co po części wynika ze specyfiki tych jednostek jako 
powiatów okalających miasta na prawach powiatu. 

 
Ryc. 1. Liczba ludności w przekroju miasto-wieś w województwie wielkopolskim i w Polsce w latach 2011-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ludność województwa rozmieszczona jest nierównomiernie w przestrzeni. W regionie istnieją 

obszary o dużej koncentracji ludności, do których należą miasta na prawach powiatu oraz powiaty: 
poznański, ostrowski i jarociński. Najsłabiej zaludnione tereny to powiaty położone w północnej części 
Wielkopolski. W województwie występują duże dysproporcje pod względem liczby ludności między 
największymi miastami a pozostałymi obszarami. Niemal 35% ludności województwa zamieszkuje 
cztery najludniejsze powiaty (miasto Poznań – 538,6 tys. osób oraz powiaty: poznański – 381,6 tys. 
osób, ostrowski – 161,8 tys. osób i gnieźnieński – 145,3 tys. osób).  

W 2017 roku na 1 km2 powierzchni ogólnej województwa przypadało przeciętnie 117,0 osób, co 
plasowało Wielkopolskę wśród województw o przeciętnych wartościach. Najwyższą wartość wskaźnika 
zarejestrowano w Poznaniu (2 056,6 osób na 1 km2) a najniższą w powiecie złotowskim (42,0 osoby na 
1 km2). Pod względem gęstości zaludnienia Wielkopolska zajmowała 8. miejsce w kraju. W latach 2007-
2017 średnia gęstość zaludnienia w regionie wzrosła o 1 osobę na 1 km2. 

W województwie wielkopolskim, tak jak w większości regionów Europy, odnotowuje się stałą 
nadwyżkę kobiet w stosunku do mężczyzn. Ich udział w 2017 roku kształtował się na poziomie 51,3%, 
tj. 1 791,5 tys. kobiet wobec 1 697,7 tys. mężczyzn. Podobnie jak w latach poprzednich na 100 mężczyzn 
przypadało 105,5 kobiet. W ujęciu przestrzennym najwyższym wskaźnikiem feminizacji 
charakteryzowały się obszary miejskie, w których na 100 mężczyzn przypadało 110,1 kobiet. 
Współczynnik ten w 2017 roku najwyższą wartość osiągnął w Kaliszu i Poznaniu, gdzie wyniósł 
odpowiednio 115,0 i 114,4 kobiet. Przewaga liczby kobiet nad mężczyznami w miastach (głównie  
w Poznaniu) jest związana z większą migracją młodych kobiet, które poszukując zatrudnienia (m.in.  
w usługach, administracji, oświacie, służbie zdrowia) wyjeżdżają do dużych ośrodków miejskich. 
Najniższy wskaźnik feminizacji, wskazujący jednocześnie na równowagę obu płci (100,3 kobiet na 100 
mężczyzn) zaobserwowano w powiecie leszczyńskim. 
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Ryc. 2. Wskaźnik urbanizacji w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 3. Gęstość zaludnienia w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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1.2. Ruch naturalny 
W ostatnich latach obserwowane są zmiany w modelu rodziny, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w liczbie urodzeń. W Wielkopolsce w porównaniu z latami 80. liczba urodzeń jest 
niższa o około 40%. Osoby urodzone w tym okresie późno decydują się na założenie a następnie 
powiększenie rodziny, chcąc w pierwszej kolejności osiągnąć odpowiedni poziom wykształcenia oraz 
stabilizację ekonomiczną. 

Od 2015 roku w Wielkopolsce obserwuje się stopniowy wzrost liczby urodzeń żywych. W 2017 
roku odnotowano ich 40,5 tys., tj. o 10,0% więcej w stosunku do roku 2015 (36,8 tys. urodzeń). Pewne 
korzystne, choć nadal niewystarczające, zmiany uwidoczniły się także w przypadku wartości 
współczynnika dzietności ogólnej, określającego średnią liczbę dzieci urodzonych przez kobietę w ciągu 
całego okresu rozrodczego, która w 2017 roku osiągnęła w Wielkopolsce najwyższy w ostatniej 
dekadzie poziom 1,58 (wobec 1,38 w 2015 roku i 1,47 w 2016 roku). W aspekcie przestrzennym wyższą 
wartość współczynnika odnotowuje się na obszarach wiejskich niż na obszarach miejskich, tj. 1,66 
wobec 1,51. Poziom współczynnika w województwie wielkopolskim, podobnie jak w całym kraju (1,45 
w 2017 roku), nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń, ponieważ jego wartość jest niższa od 
optymalnej wielkości, która zawiera się w przedziale między 2,10-2,15. 

W Wielkopolsce wartość współczynnika urodzeń (liczba urodzeń żywych na 1 000 ludności)  
w 2017 roku wyniosła 11,6 (wobec 11,0 w 2016 roku), co oznacza, że była wyższa od średniej w kraju, 
osiągającej poziom 10,5. Na obszarach miejskich odnotowano niższe wartości wskaźnika niż na wsi,  
tj. 11,0 wobec 12,3. Intensywność urodzeń w przekroju terytorialnym była zróżnicowana. Najwyższe 
wartości współczynnik urodzeń osiągnął w powiatach: poznańskim (13,9), grodziskim (13,8), średzkim 
(13,2), leszczyńskim i śremskim (po 13,1), a najniższe w Koninie (8,3) i Kaliszu (8,6) oraz powiatach 
kolskim (9,4) i słupeckim (9,5). 

Współczynnik zgonów w województwie wielkopolskim w 2017 roku wyniósł 9,5‰. Zmarło  
w tym czasie 33,3 tys. osób, tj. o 2,9% więcej niż przed rokiem. W ogólnej liczbie zmarłych 47,9% 
stanowiły kobiety. W Wielkopolsce, podobnie jak w kraju, największą liczbę zgonów powodują choroby 
określane mianem cywilizacyjnych (tj. choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe), a także urazy  
i zatrucia. W 2016 roku udział zgonów na skutek chorób układu krążenia wynosił 36,6% (w 2015 roku 
było to 39,8%), co było wartością niższą niż średnia w kraju – 43,3%. Największe natężenie tego typu 
zgonów odnotowano w powiatach ostrzeszowskim (46,2%), pleszewskim (44,9%) i wolsztyńskim 
(44,3%), a najmniejsze w powiatach konińskim (29,1%) i kaliskim (30,0%). Natomiast w Poznaniu  
– stolicy województwa – ich udział był niższy do średniej wojewódzkiej i wyniósł 34,3%. Choroby 
nowotworowe były w 2016 roku przyczyną 28,9% zgonów (27,4% w 2015 roku), podczas gdy średnia 
dla kraju osiągnęła poziom 27,3%. W tym przypadku najwyższe natężenie tego typu zgonów 
odnotowano w 2016 roku w Koninie (31,2%) oraz powiatach obornickim (31,0%) i nowotomyskim 
(30,7%). 

W Wielkopolsce systematycznie spada liczba zgonów niemowląt. W 2017 roku odnotowano ich 
156, a więc współczynnik zgonów niemowląt mierzony na 1 000 urodzeń żywych wyniósł 3,86, co 
oznacza, że był niższy niż w poprzednich latach (2015 rok – 4,46, 2016 rok – 4,13). Najczęstszą przyczyną 
zgonów wśród noworodków były niezmiennie choroby oraz stany chorobowe okresu 
okołoporodowego, a także wrodzone wady rozwojowe. W województwie wielkopolskim, podobnie jak 
w kraju, w ostatnich latach obserwowany jest pozytywny trend obniżania się wskaźnika umieralności 
niemowląt, przede wszystkim spadek liczby zgonów noworodków w pierwszym tygodniu życia, co 
wynika głównie ze wzrostu jakości świadczonych usług medycznych, zwłaszcza wobec noworodków  
i małych dzieci. Kobiety coraz częściej znajdują się pod profesjonalną opieką dobrze wyposażonych 
szpitali ginekologiczno-położniczych, co pozwala wykryć ewentualne wady u jeszcze nienarodzonych 
dzieci. W Poznaniu znajduje się najnowocześniejszy szpital ginekologiczno-położniczy w Wielkopolsce 
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(Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego). 
Zapewnia on bardzo wysoki poziom usług medycznych w zakresie położnictwa oraz patologii ciąży. 

 
Ryc. 4. Współczynnik urodzeń w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W regionie nadal występuje względnie korzystna sytuacja w zakresie przyrostu naturalnego, 

który, w przeciwieństwie do ogólnej sytuacji w kraju, od wielu lat przyjmuje wartości dodatnie. Co 
ważne, w ostatnich latach odnotowano w Wielkopolsce wzrost wartości wskaźnika (z 1,0‰ w 2015 
roku do 2,1‰ w 2017 roku), co wskazuje na stopniową zmianę tendencji spadkowej uwidaczniającej 
się w latach 2011-2015. Wpływ na poprawę sytuacji w tym zakresie miał przede wszystkim wzrost liczby 
urodzeń. Dodatnimi wartościami wskaźnika cechowała się w 2017 roku większość powiatów, 
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Wielkopolski przy czym (podobnie jak w poprzednich latach) najwyższy poziom osiągał w powiatach: 
poznańskim (6,9‰), grodziskim (4,9‰), leszczyńskim (4,7‰) i średzkim (4,4‰), a najniższy w miastach 
na prawach powiatu – Kaliszu (-3,5‰) i Koninie (-1,3‰) oraz w powiecie kolskim (-1,2‰). 

 
Ryc. 5. Przyrost naturalny w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 6. Ruch naturalny w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

1.3.  Migracje ludności 
Czynnikiem oddziałującym na zmiany liczby ludności, oprócz ruchu naturalnego, jest również 

ruch migracyjny. Wielkopolska jest województwem o stosunkowo dużej skali natężenia ruchów 
migracyjnych, jednak nie mają one istotnego wpływu na zmiany sytuacji demograficznej w regionie. 
Głównym ograniczeniem migracyjnym w województwie wielkopolskim są przeciętnie niskie,  
w stosunku do kosztów utrzymania, dochody ludności. Bariery związane zarówno z kosztem zakupu 
mieszkania, jak i koniecznością przemieszczania się do innej lokalizacji, są niemożliwe do pokonania dla 
zdecydowanej większości mieszkańców regionu. 

Sytuacja województwa wielkopolskiego w zakresie ruchu migracyjnego jest nadal względnie 
korzystna, o czym świadczy utrzymujące się od wielu lat dodatnie saldo migracji, które w 2017 roku 
osiągnęło wartość 1 143 osób, tj. 0,3 osoby w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Pozytywnym 
zjawiskiem jest także odnotowywany w ostatnich latach wzrost jego wartości (z 73 osób w 2014 roku 
do 1 143 osób w 2017 roku), co wskazuje na stopniową poprawę sytuacji w regionie (w latach 2007-
2013 wartość salda migracji systematycznie się zmniejszała). Pod tym względem wydaje się, iż 
Wielkopolska na tle innych województw postrzegana jest jako region atrakcyjny do zamieszkania. 

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej zaobserwowano w województwie wielkopolskim wzrost 
emigracji. Zdecydowana większość emigrantów przebywa w Europie. Największy wzrost emigracji  
z Wielkopolski na pobyt stały odnotowano w 2006 roku, kiedy wyjechało 2,3 tys. mieszkańców regionu 
(według danych statystyki publicznej). Od 2007 do 2010 roku miał miejsce spadek liczby wyjazdów za 
granicę. Wystąpiło wówczas nasilenie powrotów osób mieszkających na stałe poza granicami kraju  
– z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz USA, co mogło mieć związek ze światowym kryzysem 
finansowym. W kolejnych latach (2011-2013) w województwie można było jednak zaobserwować 
ponowne zwiększanie się liczby wyjazdów Wielkopolan za granicę. Od 2014 roku liczba wymeldowań 
za granicę ulegała natomiast stopniowemu zmniejszeniu i w 2017 roku osiągnęła poziom 673 osób  
(tj. o ok. 64% mniej niż w latach 2007 i 2014). W Wielkopolsce, jak i w całym kraju, drugi rok z kolei 
odnotowano dodatnie saldo migracji zagranicznych, tj. 128 osób (76 osób w 2016 roku). Oznacza to, że 
w porównaniu do lat poprzednich liczba Wielkopolan wracających ze stałego pobytu za granicą 
nieznacznie przewyższyła liczbę wyjeżdzających poza granice Polski. Niezmiennie kierunkiem wyjazdów 
dla emigrantów z Wielkopolski były głównie Niemcy i Wielka Brytania. 
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Ryc. 7. Saldo migracji ludności w wieku produkcyjnym w województwie wielkopolskim  
według powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 
Saldo migracji wewnętrznych w Wielkopolsce wyniosło w 2017 roku 1 015 osób (wobec 983 

osób w 2016 roku). W przeliczeniu na 1 000 ludności współczynnik ten osiągnął poziom 0,29 (wobec 
0,28 w 2016 roku), przy czym w miastach ukształtował się na poziomie -2,84, a na wsi wyniósł 4,06. 
Najwięcej wewnętrznych ruchów migracyjnych w 2017 roku odnotowano w powiecie poznańskim 
(napływ: 10,1 tys. osób, odpływ: 4,5 tys. osób) oraz w Poznaniu (napływ: 7,9 tys. osób, odpływ: 10,0 
tys. osób). W migracjach międzywojewódzkich celem migracyjnym były głównie województwa: 
dolnośląskie, mazowieckie oraz kujawsko-pomorskie, w których osiedliło się kolejno 19,8%, 13,7% oraz 
12,9% ogółu wyjeżdzających. W Wielkopolsce najczęściej osiedlali się natomiast mieszkańcy 
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województw: kujawsko-pomorskiego (17,0%), dolnośląskiego (14,9%) oraz zachodniopomorskiego 
(14,7%). W regionie obserwowany jest również wzrost migracji wewnętrznych, z obszarów słabiej 
rozwiniętych gospodarczo, na tereny o silnej dynamice i potencjale rozwoju. 

 
Ryc. 8. Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017* 

 

* brak danych o migracjach zagranicznych w 2015 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

1.4. Opieka nad dziećmi do lat 3 
Funkcja opiekuńcza państwa względem obywateli realizowana jest na różnych polach. Istotnym 

elementem polityki społecznej, wpływającym na organizowanie przez mieszkańców życia rodzinnego  
i zawodowego, jest zapewnienie instytucjonalnej opieki nad małymi dziećmi.  

W 2011 roku weszła w życie Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, 
która określa zasady tworzenia i funkcjonowania placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. W myśl 
Ustawy żłobki przestały być częścią systemu opieki zdrowotnej (tzw. zakładami opieki zdrowotnej)  
i obecnie podlegają Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zasadniczą zmianą systemową, 
jaką wprowadził powyższy akt prawny, jest powstanie nowego rodzaju jednostek pełniących funkcje 
opiekuńcze, stąd oprócz żłobków, które jak dotąd były podstawową formą tego typu działalności, 
zaczęto tworzyć również kluby dziecięce.  

Do żłobków mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia, natomiast do klubów 
dziecięcych dzieci, które ukończyły 1. rok życia (opieka w takich jednostkach świadczona jest 
maksymalnie do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka). Ponadto, obok wymienionych 
podmiotów, system opieki nad dziećmi do lat 3 tworzą nianie (rodzice przy zatrudnieniu niani nie 
ponoszą kosztów ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) i opiekunowie dzienni. Opiekun 
dzienny to osoba, którą zatrudnia gmina, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, mogąca mieć pod swoją opieką maksymalnie pięcioro dzieci w wieku od 
ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 
dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia. Jeżeli w grupie znajduje się dziecko poniżej 1. 
roku życia (od 20. tygodnia życia) lub wymagające szczególnej opieki (jest niepełnosprawne), opiekun 
może zajmować się maksymalnie trojgiem dzieci. Opiekę sprawuje on w swoim domu lub lokalu 
udostępnionym przez gminę po wcześniejszym wielogodzinnym szkoleniu. Instytucja opiekuna 
dziennego jest alternatywą dla tworzenia żłobków w małych gminach, których na to nie stać lub gdzie 
niewiele jest dzieci w wieku żłobkowym. Liczba opiekunów dziennych wzrasta z roku na rok. Ogólnie  
w kraju na koniec 2016 roku było ich 664, podczas gdy w 2014 roku 442. Byli oni zatrudnieni w 71 
gminach (w 2014 roku – w 67 gminach) i sprawowali opiekę nad 902 dziećmi (w 2014 roku – nad 541 
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dziećmi). W Poznaniu na koniec 2016 roku zatrudnionych było 78 opiekunów dziennych (w 2014 roku 
– 24), co plasowało gminę na 2. miejscu w kraju (po Warszawie, gdzie funkcjonowało 161 opiekunów 
dziennych)1. 

W województwie wielkopolskim, podobnie jak i w całej Polsce, obserwowany jest rozwój 
podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3, przejawiający się powstawaniem nowych żłobków, oddziałów 
żłobkowych i klubów dziecięcych, które dysponują coraz większą liczbą miejsc, pozwalając objąć opieką 
żłobkową coraz więcej dzieci. W 2017 roku w regionie funkcjonowały 273 żłobki (łącznie z oddziałami 
żłobkowymi) oraz 51 klubów dziecięcych, co oznacza wzrost ich liczby względem 2015 roku 
odpowiednio o 36,5% (2015 rok – 200 żłobków) oraz 59,4% (2015 rok – 32 kluby dziecięce). Stanowiły 
one odpowiednio 10,7% żłobków i 9,1% klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie całego kraju. 
Analiza własności placówek opieki nad dziećmi do lat 3 wykazała, że udział placówek podległych 
samorządowi terytorialnemu, tj. żłobków i oddziałów żłobkowych, wyniósł w 2017 roku jedynie 17,9% 
(46 żłobków, 3 oddziały żłobkowe). Placówki publiczne oferowały 31,8% wszystkich miejsc, przy czym 
systematycznie zwiększał się udział placówek sektora niepublicznego. W 2017 roku, poza żłobkami  
i klubami dziecięcymi, w Wielkopolsce opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowało także 183 
dziennych opiekunów2, przy czym blisko połowa (78 opiekunów) w Poznaniu, a pozostała część  
w gminach: Nowy Tomyśl (24 opiekunów), Komorniki, Kościan (gmina miejska), Kórnik, Lwówek, 
Mosina, Rokietnica, Stare Miasto, Ślesin, Wolsztyn, Wronki (od 3 do 12 opiekunów), Kępno, Kramsk, 
Krobia, Krotoszyn, Pobiedziska, Rawicz, Szamotuły, Wieleń, Września, Złotów (gmina miejska) (od 1 do 
3 opiekunów). W pozostałych 204 gminach województwa wielkopolskiego w 2017 roku nie 
funkcjonował żaden opiekun dzienny, co wskazuje na to, że ta forma opieki nadal nie jest popularna, 
mimo że potrzeby w zakresie opieki nad małymi dziećmi są nadal duże. 

Ogółem w wielkopolskich placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobkach łącznie z oddziałami 
żłobkowymi oraz klubach dziecięcych) dostępnych było w 2017 roku 10 540 miejsc, tj. o 37,8% więcej 
niż w 2015 roku (7 651 miejsc). W ciągu roku przebywało w nich 14 383 dzieci, a więc o 40,2% więcej 
w porównaniu z 2015 rokiem. Różnica między liczbą miejsc i liczbą dzieci w ciągu roku powstaje  
w wyniku występowania dużej rotacji dzieci oraz relatywnie krótkiego przeciętnego czasu przebywania 
dziecka w żłobku. Przeciętnie jedno dziecko uczęszcza rocznie do klubu dziecięcego przez 107 dni w 
roku a do żłobka przez 106 dni (wyniki dla województw ogółem)3. Najliczniejszą grupę w wielkopolskich 
żłobkach (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) na koniec 2017 roku stanowiły, podobnie jak  
w latach ubiegłych, dzieci w wieku 2 lat – 4 669 (48,3%), następnie dzieci w wieku 1 roku – 3 957 
(40,9%). Udział grupy dzieci w wieku poniżej 1 roku wyniósł natomiast 2,7% (265 dzieci). Do żłobków 
uczęszczały również dzieci w wieku 3 lat oraz powyżej 4 lat4 (łącznie 776 dzieci, tj. 8,0%). 
  

                                                                 
1 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 roku, 
Warszawa, 2017 r. 
2 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2017, Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 
2018 r. 
3 Zgodnie z metodologią GUS wyznaczania wskaźnika „liczba dzieci przebywających w ciągu roku w żłobku i klubie dziecięcym”.  
Żłobki i kluby dziecięce w 2017 r., Informacje sygnalne, GUS, 2018 r. 
4 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 pozwala w wyjątkowych sytuacjach na przedłużenie pobytu 
dziecka w placówce opieki do lat 3 do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończyło 4 lata. Jest to dozwolone w przypadku 
gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka edukacją przedszkolną. Przepisy nie określają wprost jakich sytuacji to 
dotyczy. Takim powodem może być np. brak miejsc w samorządowym przedszkolu, brak na terenie gminy prywatnej placówki, 
konieczność dowożenia dziecka do przedszkola zlokalizowanego na terenie innej gminy. Rodzice zobowiązani są wtedy do 
przedstawienia podmiotowi prowadzącemu żłobek, np. gminie lub osobie fizycznej, oświadczenia o przeszkodach  
w umieszczeniu dziecka w przedszkolu. Prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie ma też obowiązku objęcia opieką każdego 
starszego dziecka. Taka decyzja może być uzależniona od liczby wolnych miejsc lub liczby młodszych dzieci, które czekają na 
miejsce w placówce. 
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Ryc. 9. Odsetek dzieci według wieku objętych opieką w żłobkach (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) 
w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Dla porównania, według stanu na koniec 2017 roku, w województwie wielkopolskim mieszkało 

114,9 tys. dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tzw. wieku żłobkowym, co wskazuje na wzrost ich liczby  
w odniesieniu do 2015 roku o 5,7 tys. osób (tj. o 5,2%). Udział tej grupy wiekowej w ogólnej liczbie 
ludności Wielkopolski wynosił więc 3,3% (w 2015 roku – 3,1%). W populacji dzieci w wieku żłobkowym 
nadal przeważali chłopcy (51,3%), których statystycznie rodzi się więcej. Najliczniejszą grupę wśród 
analizowanej populacji tworzyły dzieci poniżej 1. roku życia, tj. 39,6 tys. (34,3% ogółu dzieci w wieku  
0-2 lat), co świadczy o wzroście liczby urodzeń w ostatnich latach. Kolejną grupę według liczebności 
stanowiły dzieci w wieku 1. roku życia – w 2017 roku było ich 38,4 tys. (33,3%). Dzieci w wieku 2 lat 
stanowiły natomiast 32,3% ogółu dzieci w wieku żłobkowym, tj. 36,9 tys. osób. 

Rozwój placówek opieki nad dziećmi do lat 3 przyczynia się do systematycznego zwiększania 
odsetka dzieci objętych opieką żłobkową. Sytuacja w tym zakresie ulega w regionie pozytywnym 
zmianom, jednak nadal nie jest wystarczająca. W 2017 roku odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką  
w żłobkach wyniósł 8,4% (wobec 6,1% w 2015 roku) i był nieznacznie niższy od wskaźnika dla Polski  
– 8,6%. Żłobki funkcjonują przede wszystkim w dużych miastach i na terenach zurbanizowanych, rzadko 
na terenach wiejskich i w związku z tym zauważyć można duże dysproporcje pomiędzy odsetkiem dzieci 
w żłobkach na terenach miast i na obszarach wiejskich. W Wielkopolsce było to odpowiednio 13,6%  
i 2,8% (w 2015 roku odpowiednio 10,2% i 1,7%), a w kraju 13,3% i 2,0% (w 2015 roku kolejno 10,7%  
i 1,1%). W 2017 roku na każde 1 000 dzieci w wieku do lat 3 opieką żłobkową objętych było 84,1 dzieci 
(w kraju 86,4 dzieci). W porównaniu do 2015 roku wartość wskaźnika wzrosła o 22,9 osoby (w kraju  
o 18,9 osoby). W tym względzie warto jednak zwrócić uwagę na to, że mimo stopniowego wzrostu 
odsetka dzieci objętych opieką żłobkową w większości gmin województwa wielkopolskiego (w 148 
gminach, głównie wiejskich) nadal nie funkcjonowały takie formy opieki nad dzieckiem do lat 3 jak 
żłobek, oddział żłobkowy czy klub dziecięcy.  
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Ryc. 10. Odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w województwie wielkopolskim 
według powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Problem niedostatecznie rozwiniętej sieci placówek opieki nad małymi dziećmi w Wielkopolsce 
potwierdzają także wyniki, przeprowadzonego w 2016 roku przez WUP w Poznaniu, badania pn. 
Sytuacja zawodowa kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia na terenie województwa 
wielkopolskiego, obejmującego swym zakresem kobiety zarejestrowane w powiatowych urzędach 
pracy, posiadające dziecko w wieku żłobkowym. O istniejącym deficycie liczby placówek/miejsc opieki 
nad małymi dziećmi świadczy m.in. fakt, iż co piąta uczestnicząca w badaniu kobieta zadeklarowała, że 
nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki instytucjonalnej, ponieważ w najbliższym otoczeniu nie 
funkcjonują żłobki lub kluby malucha. Dodatkowo ponad połowa ankietowanych zwracała uwagę na 
niewystarczającą liczbę żłobków oraz klubów malucha funkcjonujących w zamieszkiwanym powiecie 
jest niewystarczająca – uznało tak odpowiednio 63% i 57,6% badanych. Największe braki w dostępie 
do obu form opieki wskazywane były przez kobiety zamieszkujące tereny wiejskie. Należy pamiętać, że 
problem dostępności do opieki nad małymi dziećmi może wynikać nie tylko z niedostatecznej liczby 
placówek i oferowanych w nich miejsc, ale także z ich lokalizacji (rozmieszczenia) na terenie 
gminy/powiatu, determinującej sposób oraz czas dotarcia do nich. W przypadku żłobków problem ten 
najczęściej podkreślany był przez mieszkanki powiatów: jarocińskiego, wolsztyńskiego, pleszewskiego, 
słupeckiego i ostrowskiego, gdzie ponad 75% biorących udział w badaniu kobiet wskazało na 
występujące w tym zakresie braki. Natomiast w przypadku klubów malucha najgorzej wypadały 
powiaty: słupecki, chodzieski, kolski, ostrzeszowski i ostrowski, gdzie ponad 70% ankietowanych uznało 
ich liczbę za niewystarczającą. Warto także zaznaczyć, iż dla wielu rodzin barierę w korzystaniu z opieki 
instytucjonalnej nad dziećmi, mimo jej dostępności, stanowił zbyt wysoki koszt usług oferowanych 
przez tego typu placówki – był to najczęściej sygnalizowany powód rezygnacji z korzystania ze żłobków 
i klubów malucha (wskazany przez 40% badanych kobiet). Innymi przyczynami braku zainteresowania 
tymi usługami były: niechęć powierzenia dziecka pod opiekę obcych osób (wskazało na nią 23% 
ankietowanych), a także niedopasowanie godzin funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do czasu 
pracy rodziców w miejscu zatrudnienia. Trudności z zapewnieniem dziecku opieki instytucjonalnej 
stanowią jedną z głównych przeszkód w powrocie kobiet na rynek pracy – jak wskazuje ww. badanie  
w przypadku 13 wielkopolskich powiatów brak miejsc w żłobku/klubie malucha w okolicy oraz 
niedostosowanie godzin ich funkcjonowania do potrzeb rodziców były wyraźną barierą w aktywizacji 
zawodowej kobiet z dziećmi w wieku do 3 lat. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród najczęściej 
wskazywanych przyczyn niepodejmowania przez respondentki pracy znalazły się: nieprzychylne 
nastawienie pracodawców do ich zatrudniania, brak udogodnień w zakresie godzin pracy, niechęć 
matek do podjęcia pracy – wynikająca z chęci poświęcenia się opiece nad dziećmi, z przekonania  
o niemożliwości pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym i konieczności poświęcenia się kobiet na 
rzecz obowiązków związanych z pełnieniem roli matki oraz z braku wsparcia ze strony rodziny. Co 
ciekawe, wśród barier aktywizacji zawodowej kobiet wskazano także możliwość pozyskania wsparcia 
finansowego ze środków publicznych w związku z posiadaniem dzieci, które często uznawane jest za 
bardziej korzystne (opłacalne) niż niskopłatna praca. 

 
 

1.5. Starzenie się społeczeństwa 
Analiza zmian w strukturze wieku Wielkopolan wskazuje na postępujące starzenie się 

społeczeństwa. W województwie wielkopolskim w 2017 roku kontynuowana była tendencja związana 
z przesunięciami w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Zmniejsza się odsetek 
ludności w wieku produkcyjnym (kobiety od 15 do 59 lat, mężczyźni od 15 do 64 lat) (spadek o 1,4 
p. proc. w stosunku do 2015 roku) kosztem zwiększenia udziału grupy w wieku poprodukcyjnym (o 1,2 
p. proc.), podczas gdy odsetek dzieci i młodzieży (osoby poniżej 15. roku życia) pozostaje na względnie 
podobnym poziomie. W 2017 roku udział osób w wieku produkcyjnym wyniósł 64,3%, w wieku 
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poprodukcyjnym 19,4%, natomiast w wieku przedprodukcyjnym 16,3%. Zbiorowość osób w wieku 
produkcyjnym tworzyło 1 184,8 tys. mężczyzn oraz 1 057,7 tys. kobiet.  

Wskaźnik obciążenia demograficznego (osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym), który nadal systematycznie wzrasta, kształtował się w Wielkopolsce (w 2017 roku) na 
poziomie 31,7 osób (w 2015 roku 29,1 osób). Najniższy poziom wskaźnik osiągnął w powiecie 
poznańskim – 25,3, a następnie w powiatach grodziskim (25,8 osób) oraz leszczyńskim (26,2 osób). 
Najwyższy poziom wskaźnika odnotowano natomiast w miastach na prawach powiatu – w Kaliszu (42,2 
osób), Koninie (41,1 osób), Poznaniu (40,3 osób) i Lesznie (37,0 osób). 

 
Ryc. 11. Wskaźnik obciążenia demograficznego (osoby w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym) w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  
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Warto podkreślić, że na dynamikę i poziom starzenia się społeczeństwa wpływ ma nie tylko 
natężenie urodzeń. Przyczyną przyspieszenia tempa tego zjawiska jest także obserwowane od wielu lat 
stopniowe wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia. W przypadku Wielkopolski wskaźnik ten 
wyniósł w 2016 roku 74,2 lat dla mężczyzn (73,7 lat w 2015 roku), natomiast w odniesieniu do kobiet  
– 81,5 lat (81,2 w 2015 roku). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni żyją dłużej w mieście (81,7 lat i 74,6 
lata) niż na terenach wiejskich (81,2 lat i 73,6 lat). 

 
Ryc. 12. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

1.6. Prognoza zmiany liczby mieszkańców 
Prognoza ludności dla kraju na lata 2014-2050 (opracowana przez GUS w 2014 roku) zakłada 

dalszy spadek liczby ludności oraz utrzymanie się niekorzystnych zjawisk demograficznych. Obok 
ujemnego przyrostu naturalnego prognozuje się także zmniejszanie liczby kobiet w wieku rozrodczym. 
W 2050 roku populacja Polski ma wynieść 34,0 mln osób.  
 

Ryc. 13. Prognoza struktury ludności województwa wielkopolskiego do 2050 roku  
według ekonomicznych grup wieku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Według prognozy ludności dla Wielkopolski liczba mieszkańców ma wzrastać do 2023 roku.  
W porównaniu ze stanem w roku bazowym 2015, wzrost liczby mieszkańców województwa ma wynieść 
16,5 tys. osób, tj. 0,5%. Po 2023 roku liczba ludności ma stopniowo zmniejszać się do końca okresu 
objętego prognozą. Spodziewane zmniejszenie się populacji Wielkopolski w 2050 roku w stosunku do 
2023 roku ma wynieść 204 tys. osób, tj. 6,2%. Tak jak w poprzednich prognozach przewiduje się 
zróżnicowane zmiany liczby ludności miejskiej i wiejskiej. W latach 2015-2050 liczba ludności 
zamieszkałej na obszarach miejskich ma zmniejszyć się o 366,3 tys. osób, podczas gdy na terenach 
wiejskich będzie można obserwować powolny, regularny wzrost populacji (o 178 tys. osób w stosunku 
do 2015 roku). 

Podobnie jak w całym kraju, również i w województwie wielkopolskim będzie postępowało 
starzenie się ludności, niosące za sobą liczne negatywne konsekwencje społeczno-gospodarcze. Jego 
przejawem będą zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku – systematyczne 
zmniejszanie się udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) i produkcyjnym (od 18 lat do wieku 
emerytalnego5), a zwiększanie się udziału ludności w wieku poprodukcyjnym (powyżej wieku 
emerytalnego). Szacuje się, że w 2050 roku (w porównaniu do 2015 roku) liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym zmniejszy się odpowiednio o 28,9% i 18,5%, zaś populacja osób  
w wieku poprodukcyjnym zwiększy się o 33,7%. 

 
Ryc. 14. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1 000 ludności w województwie wielkopolskim 

według powiatów w 2017 roku oraz w 2050 roku (prognoza) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS według prognozy z 2014 roku uwzględniającej zmiany granicy wieku 

emerytalnego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw  

  

                                                                 
5 Wyniki prognozy według ekonomicznych grup wieku zostały oszacowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2012 roku 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która od 1 stycznia 
2013 roku wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67. roku życia. 
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O poprawności i trafności dokonanej prognozy świadczą dane rzeczywiste obejmujące zakresem 
czasowym pierwsze lata jej obowiązywania. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku faktyczna liczba 
ludności województwa wielkopolskiego wyniosła 3 475,3 tys. osób, a więc była o 3,6 tys. osób wyższa 
od wartości prognozowanej. W latach 2016 i 2017 rozbieżności te wynosiły odpowiednio 1,9 tys. osób 
(rzeczywista liczba ludności – 3 481,6 tys. osób) i 6,3 tys. osób (3 489,2 tys. osób). 

W związku z zaobserwowanymi niezgodnościami pomiędzy prognozowanymi a rzeczywistymi 
procesami demograficznymi GUS opracował w 2016 roku prognozę ludności dla gmin opartą  
o założenia Prognozy ludności na lata 2014-2050 oraz prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu 
na lata 2014-2050. Zważywszy na znaczną zmienność wskaźników demograficznych na poziomie gmin 
zdecydowano o skróceniu horyzontu czasowego prognozy do 2030 roku. Szczegółowa prognoza 
ludności dla kraju ogółem, województw, powiatów i miast na prawach powiatu, a także gmin zostanie 
opracowana przez GUS w 2019 roku. 

Według prognozy dla gmin na lata 2017-2030 obszar województwa wielkopolskiego w zakresie 
zmiany liczby ludności będzie cechował się stosunkowo dobrą sytuacją demograficzną. Przewidywany 
odsetek gmin, które do 2030 roku odnotują spadek liczby ludności przekraczający 5% i 10% ma wynieść 
w Wielkopolsce odpowiednio 13,7% i 2,7%. Wynik ten plasuje Wielkopolskę w pierwszym przypadku 
na drugiej lokacie w kraju (po województwie małopolskim), a w drugim na pierwszym miejscu (ex aequo 
z Małopolską). Największym przyrostem liczby ludności odznaczać się będą gminy usytuowane  
w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania: Komorniki, Dopiewo oraz Rokietnica. W zakresie przyrostu 
naturalnego przewiduje się, że w Polsce w 2030 roku przyjmie on wartość ujemną. Z kolei gminy  
z obszaru województwa wielkopolskiego znajdą się w grupie jednostek gdzie liczba urodzeń będzie 
większa od liczby zgonów. W przypadku migracji przewiduje się, że pozytywnymi trendami 
charakteryzować się będą gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta jakim jest 
Poznań. 

 
 

1.7. Wnioski i zalecenia dla obszaru DEMOGRAFIA 
 

 Zmiany struktury demograficznej, wyrażające się systematycznym zwiększaniem udziału osób 

w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku populacji dzieci i młodzieży, wskazują 

na starzenie się społeczeństwa. Głównymi przyczynami tego zjawiska są niska dzietność  

i wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia. Wzrastająca populacja seniorów wskazuje na 

potrzebę intensyfikacji działań osłabiających negatywne konsekwencje procesu starzenia się 

ludności, które powinny być nakierowane na zwiększenie dostępu do usług dla osób starszych 

oraz ułatwiać im dostęp do odpowiedniej jakości mieszkań. W szczególności należy skupić się 

na zapewnieniu dostępności do odpowiedniego poziomu opieki medycznej oraz usług 

opiekuńczych (np. domów opieki, domów dziennego pobytu). Działania z ww. zakresu 

powinny być uzupełniane przedsięwzięciami na rzecz ograniczenia wykluczenia lub 

marginalizacji społecznej osób starszych, w tym poprzez tworzenie i popularyzację działań 

(edukacyjnych, z zakresu kultury i in.) umożliwiających aktywne starzenie się. Ponadto istnieje 

potrzeba prowadzenia spójnej i racjonalnej polityki prorodzinnej przeciwdziałającej niskiemu 

przyrostowi naturalnemu. 

 W województwie wielkopolskim obserwuje się poprawę dostępu do placówek opieki nad 

dziećmi do lat 3 (głównie na terenach miejskich), która przyczynia się do systematycznego 

zwiększania się odsetka dzieci objętych opieką żłobkową. Jednocześnie liczba dzieci w wieku 
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do 3 lat systematycznie maleje. Dostępność do różnych form opieki nad małym dzieckiem  

w dalszym ciągu nie zaspakaja w pełni potrzeb pracujących rodziców i często stanowi barierę 

wejścia/powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka. 

 Dostępność placówek opieki nad dziećmi do lat 3 jest zróżnicowana przestrzennie, wynika to 

z różnych czynników, tj. codzienne migracje ludności do pracy i korzystanie z infrastruktury  

w dogodniejszym miejscu niż miejsce zamieszkania, które mają znaczenie przy wykazywaniu 

nadwyżki (głównie na terenach miejskich) lub niedoboru (głównie na terenach wiejskich) liczby 

miejsc w placówkach. Mniejsza liczba dzieci w określonych obszarach wiąże się z wyższym 

kosztem utrzymania infrastruktury oraz znalezienia personelu/kadry zapewniającej właściwą 

jakość opieki. Dlatego wdrożenie w regionie działań mających na celu zniwelowanie różnic  

w dostępie do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 jest istotne. 
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2. RYNEK PRACY 
Wielkopolska w 2017 roku liczyła 3 489,2 tys. mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym  

(18-64 lat) 2 139,4 tys. osób, natomiast w wieku powyżej 50 lat 1 219,8 osób. Region posiada wysoki 
wskaźnik zatrudnienia, który w II kwartale 2018 roku wyniósł 75,9% (dla osób w wieku 20-64 lata), co 
jest dobrym wynikiem na tle innych województw. Wykazuje on jednak pewne zróżnicowanie  
w poszczególnych kategoriach wiekowych. W tym zakresie warto zwrócić uwagę m.in. na względnie 
niskie wartości wskaźnika wśród osób w wieku 54-64 lata, w przypadku których wyniósł 50,8%, a także 
w grupie osób niepełnosprawnych – 22,6%. 

Strategia Europa 2020 i WRPO 2014+ nakreślają podstawowe zadania dla rynku pracy  
w Wielkopolsce, które wymagają wsparcia EFS. Strategia Europa 2020 sformułowała trzy priorytety 
odnoszące się do bieżącej perspektywy finansowej, z których jeden dotyczy bezpośrednio rynku pracy: 
„Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki, o wysokim poziomie zatrudnienia 
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną”. Wśród projektów przewodnich Komisji Europejskiej 
do rynku pracy skierowany jest Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, który obejmuje 
problematykę modernizacji lokalnych rynków pracy, kształcenie przez całe życie, zwiększenie 
aktywności zawodowej w każdym wieku i dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Pola 
interwencji dla tych obszarów zdefiniowane są w WRPO 2014+. 

W Wielkopolsce od kilku lat występuje duża dysproporcja w zatrudnieniu mężczyzn i kobiet.  
W 2017 roku współczynnik aktywności zawodowej6 mężczyzn wyniósł 69,1%, natomiast kobiet 49,5%. 
Z kolei w grupie osób w wieku produkcyjnym wyniósł odpowiednio 83,7% wśród mężczyzn i 71,1% 
wśród kobiet. Jednocześnie na koniec 2017 roku wśród ogółu długotrwale bezrobotnych w regionie 
kobiety stanowiły aż 65,9%. 

Wielkopolska posiada najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w kraju, w maju 2018 roku 
wyniosła ona 3,4%, podczas gdy w kraju osiągnęła ona wartość 6,1%. Mimo tak dobrego wyniku,  
w województwie wielkopolskim nadal widoczne są różnice, które dotyczą wschodnich i północnych 
powiatów oraz starszych grup wiekowych mieszkańców całego regionu. Wskaźnik zatrudnienia osób w 
wieku 50 lat i więcej wynosił 44,6% dla mężczyzn i tylko 26,5% dla kobiet7. W tej grupie wiekowej wysoki 
był też udział osób biernych zawodowo, który w 2017 roku wyniósł aż 64,5%. Dlatego w obecnej sytuacji 
demograficznej i przy istniejących deficytach na rynku pracy osoby starsze stanowią potencjalną 
rezerwę na regionalnym rynku pracy. 

Podjęcie działań i interwencji na rynku pracy wymaga zdiagnozowania przyczyn zróżnicowania  
i dysproporcji lokalnych rynków pracy w Wielkopolsce. Obecnie do głównych powodów tej sytuacji 
zaliczyć należy niedostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców oraz brak umiejętności  
i kwalifikacji miękkich, jakich oczekują pracodawcy, co wyraża się znaczną liczbą osób wymagających 
dodatkowego wsparcia i szczególnych zabiegów aktywizacyjnych. 

W dziedzinie edukacji zauważalny jest spadek liczby szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów,  
w szczególności dotyczy to zasadniczych szkół zawodowych. Wśród szkół oferujących zdobycie zawodu 
większą liczbę uczniów notują technika. Przyczyną braku kadr wykwalifikowanych, a poszukiwanych 
przez pracodawców, jest duży odsetek absolwentów kończących szkoły branżowe bez uprawnień do 
wykonywania wyuczonego zawodu. W roku szkolnym 2016/2017 w Wielkopolsce szkoły zasadnicze 
zawodowe ukończyło 6 582 absolwentów z czego 61,74% nie posiadało takich uprawnień, a wśród 
10 307 absolwentów techników aż 37%8. Ta sytuacja ma negatywny wpływ na rynek pracy. Szczególnie, 
iż występuje w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. Jak pokazują badania Barometru 

                                                                 
6 Współczynnik aktywności zawodowej – wskaźnik określający udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie 
ludności danej kategorii. 
7 Źródło: BDL GUS. 
8 Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2016/2017 na rynku pracy, WUP w Poznaniu, Poznań, 
2018 r. 
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Zawodów wiele szkół kształci w sposób nie odpowiadający standardom oczekiwanym na rynku, 
zarówno w zakresie kwalifikacji, jak i umiejętności. 

Rolnictwo to znaczący sektor gospodarki Wielkopolski, którego podstawą są indywidualne 
gospodarstwa rolne. W 2016 roku w regionie funkcjonowało 121 157 gospodarstw rolnych, w tym 
120 584 gospodarstwa indywidualne. Wśród nich ponad 42% stanowiły gospodarstwa, w których 
więcej niż 50% dochodów pochodziło z działalności rolniczej, a 45,2% osiągało dochody z pracy 
najemnej. Liczba gospodarstw rolnych jako podmiotów gospodarczych nie ulega znacznym zmianom, 
ponieważ nie występuje tendencja do komasacji gospodarstw. Zachodzące zmiany są wymuszane 
demografią i będą postępowały wraz ze starzeniem się osób prowadzących działalność rolniczą. 

Jeżeli zidentyfikujemy rolników jako podmioty gospodarki narodowej (według klasyfikacji PKD 
2007, sekcja A, dział 01), ich liczba w Wielkopolsce zmienia się w niewielkim stopniu. I tak liczba 
podmiotów prowadzących działalność rolniczą wyniosła w 2014 roku 9 670, w 2015 roku 9 818, w 2016 
roku 9 943, a w 2017 roku 9 830. Potwierdzeniem dość wolnych zmian na wsi jest zmniejszająca się, ale 
stosunkowo wolno, liczba rolników ubezpieczonych w Oddziale KRUS w Poznaniu, która w 2007 roku 
wyniosła 163 110, a w 2017 roku – 122 959. 

 
Ryc. 15. Liczba rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu na terenie województwa wielkopolskiego  

w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KRUS 

 
Ryc. 16. Transfery z budżetu UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2004-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi,  

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 2018 r. 
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Polska jest beneficjentem netto UE, a średnioroczne saldo transferów w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej za lata 2014-2016 wyniosło ponad 10 mld euro. Producenci rolni w Polsce otrzymali  
w tym okresie blisko 28 mld euro w ramach płatności bezpośrednich. W Wielkopolsce liczba 
beneficjentów, którzy je otrzymali wynosiła 119 595 w 2016 roku, a 118 908 w 2017 roku. Podkreślić 
należy, że Polska zdecydowała się przesunąć maksymalną pulę środków z II do I filara tj. na dopłaty 
bezpośrednie, stąd wzrosła liczba beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej. 

Od 2013 roku reforma Wspólnej Polityki Rolnej wprowadziła nowy instrument dla „małych 
gospodarstw” w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (ang. Small Farmer Scheme). Wprowadziło 
go 15 krajów, w tym także Polska. W Wielkopolsce pomoc z tego instrumentu otrzymało 61 387 
gospodarstw. W latach 2016 i 2017 wielkopolscy rolnicy otrzymali w ramach płatności bezpośrednich 
odpowiednio 1 808 564 235,15 zł i 1 777 845 823,63 zł9. 

Ludność wiejska w Wielkopolsce stanowiła w 2016 roku 1 578 tys. osób, a więc 45,3% ogółu 
mieszkańców regionu. Udział rolnictwa w PKB maleje, w 2016 roku wyniósł 2,4% i był zróżnicowany 
regionalnie. Podobna sytuacja występowała w przypadku odsetka pracujących w rolnictwie, który  
w Wielkopolsce wynosił w 2016 roku 14,0%, podczas gdy w województwie podkarpackim 30,8%,  
a w śląskim 5,8%. 

Jedną z ważnych przyczyn, które warunkują trudności w powrocie na rynek pracy osób 
posiadających dzieci do lat 3 i w przedziale wiekowym 3-5 lat jest brak, szczególnie w mniejszych 
miejscowościach, wystarczającej liczby przedszkoli i żłobków. Przeprowadzone w I kwartale 2016 roku 
badanie własne WUP w Poznaniu pokazało, iż 5 080 (60,6%) osób uznaje opiekę nad dzieckiem za 
barierę aktywizacji zawodowej. Spośród osób posiadających dzieci w wieku od 3 do 6 lat 4 611 osób 
(45,1%) jako barierę zgłosiło opiekę nad nimi. Dane te świadczą o ograniczonym dostępie do opieki nad 
dziećmi lub słabym poziomie tych placówek, co utrudnia powrót matek na rynek pracy oraz powoduje 
zawieszanie działalności gospodarczej, szczególnie w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia. 

W ramach WRPO 2014+ realizowane jest Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (Priorytet Inwestycyjny 8iv – Równość 
mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 
życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę). Jego 
celem szczegółowym jest wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  
W wyniku wsparcia aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi w latach 2016-2017 powstało 
w Wielkopolsce 880 miejsc w żłobkach, dofinansowano 2 306 miejsc wychowania przedszkolnego  
i wsparto 791 kobiet opiekujących się dziećmi10. 

Wielkopolska znajduje się na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby prywatnych 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON (według danych GUS w 2017 roku 
było to 407 436). Dane szczegółowe dla województwa wskazują jednak na znaczne różnice między 
powiatami. W 2017 roku ponad 1/4 podmiotów gospodarczych sektora prywatnego zlokalizowana była 
w Poznaniu (108 127, tj. 26,5% podmiotów sektora z całego województwa). W znajdującym się na 
drugiej pozycji powiecie poznańskim było ich już o połowę mniej (57 815). Z kolei najmniejszą liczbą 
zarejestrowanych podmiotów prywatnych charakteryzowały się powiaty: międzychodzki (3 338,  
tj. 0,8% wszystkich podmiotów w województwie), chodzieski (4 307 tj. 1,1% podmiotów), grodziski 
(4 899 tj. 1,2% podmiotów) i złotowski (4 984, tj. 1,2% podmiotów sektora prywatnego w regionie). 

Pod względem liczby osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą na 1 000 
ludności Wielkopolska plasowała się w 2017 roku na czwartej pozycji, znajdując się w grupie 
województw cechujących się wyższymi wartościami wskaźnika niż średnia dla całego kraju 
(Wielkopolska – 87, Polska – 78). W statystyce przodowało miasto Poznań (123) oraz powiat poznański 

                                                                 
9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Informacja z 28.09.2018 r. 
10 Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS (według stanu na 
30.06.2018 r.). 
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(118), a za nimi miasto Leszno (97), natomiast najniższe wartości wskaźnika odnotowano w powiatach 
tureckim (61) i złotowskim (54). 

Mniej korzystna sytuacja Wielkopolski ujawnia się jeśli przeanalizuje się zmianę liczby 
podmiotów zarejestrowanych w sektorze prywatnym. W latach 2007-2017 ich liczba wzrosła o 2,7% 
(dwa lata wcześniej o 3,5%), podczas gdy w województwie podkarpackim wskaźnik ten wzrósł aż  
o 25,1% (najwyższy wynik w kraju). Co więcej, wartość dla Wielkopolski była niższa niż średnia dla Polski 
(7,2%), a w 6 powiatach liczba podmiotów funkcjonujących w 2017 roku w sektorze prywatnym 
zmniejszyła się w porównaniu z 2007 rokiem. W związku z tym koniecznym jest zdiagnozowanie 
przyczyn zmniejszenia dynamiki wzrostu liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tym 
bardziej, że Wielkopolska uważana jest za najbardziej przedsiębiorczy region w kraju. 
 

Tab. 1. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON (sektor prywatny)  
w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

Nazwa 
Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON – sektor prywatny Zmiana  

w latach 2007-
2017 (%) 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Powiat koniński 772 930 1 015 1 073 962 1 046 1 261 63,3 

Powiat słupecki 392 534 502 542 492 494 511 30,4 

Powiat turecki 518 587 584 609 543 571 664 28,2 

Powiat rawicki 377 447 481 430 444 445 479 27,1 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Powiat gnieźnieński 1 265 1 217 1 361 1 394 1 221 1 031 1 025 -19,0 

Powiat międzychodzki 283 308 304 327 308 260 224 -20,8 

Powiat krotoszyński 626 548 573 535 533 455 485 -22,5 

Powiat pleszewski 568 582 486 552 433 405 396 -30,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Przyczyny spadku liczby MŚP w przedsiębiorczej Wielkopolsce zostały zidentyfikowane  

w badaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 11. Przedsiębiorcy sektora MŚP nie mają 
powodów do zadowolenia. Badani informują o rosnących barierach w prowadzeniu działalności, chodzi 
m.in. o JPK12, którego obsługa generuje rzeczywiste koszty i jest czasochłonna, wprowadzanie 
mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), które docelowo całkowicie ograniczy firmom 
dostęp do pieniędzy z VAT i może negatywnie wpłynąć na płynność finansową, ograniczenie handlu  
w niedzielę. Problemem dla firm jest też obowiązujące od 25 maja 2018 roku RODO13, którego 
wdrożenie oznacza nowe koszty i wzrost ryzyk, również finansowych prowadzonego biznesu. 
Przedsiębiorcy informują też o rosnących obciążeniach fiskalnych, braku pracowników i presji na 
wyższe płace. 

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy w Wielkopolsce wymaga monitorowania wszystkich 
jego płaszczyzn, jednak głównie tych, które stwarzają problemy i trudności dla pracodawców. Przeszło 
50% pracodawców deklaruje trudności w znalezieniu pracowników, a tym samym kłopoty w realizacji 
portfela zleceń. WUP w Poznaniu prowadzi badania własne oparte o sieć współpracowników we 
wszystkich powiatowych urzędach pracy, przeprowadzając badania ankietą miesięczną i kwartalną. 

Zważywszy na rosnącą liczbę zawodów deficytowych badano zapotrzebowanie na pracowników 
zgłaszane do wielkopolskich służb zatrudnienia analizując oferty pracy realizowane przez agencje 

                                                                 
11 Skaner MŚP – badanie na próbie reprezentatywnej metodą CATI, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,  
2018 r. 
12 JPK – Jednolity Plik Kontrolny na temat operacji gospodarczych z zakresu podatku VAT. 
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE – rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

http://www.egospodarka.pl/146764,Koszty-pracy-blokuja-przedsiebiorczosc,1,39,1.html
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zatrudnienia, powiatowe urzędy pracy (PUP), oferty w sieci EURES i Internecie. W latach (2016-2017) 
do najbardziej poszukiwanych kwalifikacji należały obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, C, E, 
uprawnienia spawacza, operatora i mechanika sprzętu do prac ziemnych a także umiejętności 
wymagane do prac w magazynie. 

Podkreślany przez pracodawców brak kwalifikacji zawodowych u absolwentów szkół 
branżowych oraz kończenie szkół zawodowych przez uczniów, którzy nie akceptują zawodu 
wyuczonego były jednym z powodów podjęcia przez WUP w Poznaniu badania na temat stanu 
doradztwa zawodowego w regionie. Wykazało ono, iż doradców jest za mało, wiedza uczniów o rynku 
pracy jest niewystarczająca, a deficyt w dostępie do świadczeń poradnictwa powoduje, iż uczniowie 
wybór ścieżki kształcenia podejmują nie merytorycznie lecz dość przypadkowo. Każdego roku badaniu 
podlegają także wszystkie formy aktywizacji zawodowej i ich efektywność. Mimo niskiego bezrobocia 
liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu rośnie (w 2013 roku – 30 107 
osób, w 2016 roku – 34 002 osoby) i obejmuje niemal połowę bezrobotnych. Środki przeznaczone na 
to wsparcie wyniosły w 2017 roku 273 921,1 tys. zł. Mimo dużej efektywności niektórych form 
aktywizacji wydaje się, iż należałoby przesunąć środki z tej grupy osób na pracodawców i zachęcić ich 
do podnoszenia swych umiejętności w warunkach tzw. rynku pracownika. 

Wielkopolskę cechuje wysoki poziom zatrudnienia, co potwierdzają wskaźniki zatrudnienia  
w 2017 roku (Polska – 72,1%, województwo wielkopolskie – 75,2%). Efektywność funkcjonowania 
gospodarki zależna jest od jakości kapitału ludzkiego oraz dostępności wykwalifikowanych kadr. 
Znaczenie tej problematyki zdeterminowało przeprowadzenie badania pn. Kondycja pracobiorców na 
wielkopolskim rynku pracy, którego celem była diagnoza aktualnej sytuacji osób zatrudnionych  
w Wielkopolsce z uwzględnieniem warunków zatrudnienia i perspektyw rozwoju. Wnioski, jakie 
wynikają z badania to widoczne zmiany w strukturze zatrudnienia, zróżnicowanie w zakresie warunków 
zatrudnienia w zależności od sekcji gospodarki – przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, logistyka 
to branże borykające się z niedoborem kadrowym. To zjawisko rzutuje na zmniejszenie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, przyczynia się także do rotacji firm, co generuje dodatkowe koszty. 
Mimo tych zjawisk istnienie tzw. rynku pracownika jest dyskusyjne ze względu na niedostateczny  
w opinii pracobiorców wzrost wynagrodzeń. Uzależnienie wysokości płac od warunków stawianych 
przez pracowników ma miejsce tylko w branżach TSL (transport-spedycja-logistyka) i ICT (ang. 
information and communication technologies – technologie informacyjne i komunkacyjne). Dla 
pracobiorców najważniejsze jest jednak uzyskanie stabilności i poczucie bezpieczeństwa w obszarze 
zawodowym, co respondenci cenią wyżej aniżeli możliwość rozwoju i kariery zawodowej. 

Przed rynkiem pracy w regionie stoją poważne wyzwania jakie niosą za sobą postępujące zmiany 
demograficzne. Ich skutki będą odczuwalne we wszystkich branżach a szczególnie w zawodach coraz 
mniej popularnych, takich jak pielęgniarki, kierowcy ciężarówek. Pracodawcy i instytucje rynku pracy, 
aby wypełnić luki i zapotrzebowanie na pracowników, zwracają się do kobiet wychowujących dzieci 
oraz osób, które przeszły na emeryturę, oferując warunki i czas pracy przez nich akceptowalny. 
Podobna sytuacja dotyczy cudzoziemców, dla których stwarza się warunki sprzyjające pobytowi  
i perspektywę trwałej pracy w regionie. 

Rozwój oparty na ICT jest jedną z wielkopolskich inteligentnych specjalizacji. Wykorzystanie 
technologii cyfrowych stymuluje konkurencyjność i rozwój społeczno-gospodarczy, stąd WUP  
w Poznaniu postanowił zlecić badanie pn. Sektor ICT na wielkopolskim rynku pracy. Celem badania była 
diagnoza aktualnego stanu sektora ICT oraz szans i barier jego dalszego rozwoju w województwie 
wielkopolskim. W Wielkopolsce działalność związaną z sektorem ICT prowadziły 11 853 podmioty 
gospodarcze oraz funkcjonowało 86 Centrów Usług Nowoczesnych. W opinii 67% respondentów 
ogólna sytuacja ekonomiczna firmy jest raczej dobra (50%) lub zdecydowanie dobra (17%). Zaledwie 
2% określiło ją jako raczej złą. Prognozy sytuacji ekonomicznej firm na kolejne 5 lat są optymistyczne. 
W ciągu najbliższych 5 lat niecała połowa badanych firm nie przewiduje zmian w zatrudnieniu, około 
3% zakłada spadek zatrudnienia, natomiast w opinii 31% poziom zatrudnienia w sektorze ICT wzrośnie. 
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Poszerzenia wymaga współpraca przedsiębiorstw z dziedziny ICT z sektorem edukacji, co wiąże się 
najczęściej z zasadami przyjmowania uczniów na praktyki czy zatrudnianiem fachowców do zajęć 
praktycznych. Na podstawie badania można sformułować 7 kluczowych czynników sukcesu firm ICT, tj: 

1. doświadczenie i referencje, 
2. zwinność organizacyjna, 
3. efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, 
4. elastyczne podejście w zakresie zmian otoczenia rynkowego, 
5. jakość świadczonych usług i obsługi klienta, 
6. „globalne podłączenie”, 
7. wysoki stopień specjalizacji. 

Główne trendy rozwojowe sektora ICT w Wielkopolsce w perspektywie do roku 2022 to: dalszy 
wzrost liczby firm i liczby zatrudnionych, napływ inwestycji zagranicznych oraz wzrost powiązań 
międzybranżowych, w szczególności wzrost zastosowania technologii ICT w branżach uznanych za 
inteligentne specjalizacje (głównie meblarstwo, logistyka, branża spożywcza i medyczna).  

Konieczne jest utrzymanie dobrej oferty kształcenia dla branży ICT, wzrost powiązań uczelni ze 
środowiskiem biznesowym oraz podnoszenie innowacyjności sektora ICT m.in. poprzez 
dofinansowanie tej działalności ze środków publicznych. Postępująca cyfryzacja życia społeczno-
gospodarczego będzie czynnikiem stymulującym rozwój tego sektora w Polsce i Wielkopolsce. 

 
 

2.1. Poziom zatrudnienia 
Pod względem wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 20-64 lata Polska zajmuje 20. miejsce 

wśród 28 państw Unii Europejskiej. Najwyższy wskaźnik zanotowano w Szwecji (76,9%), Holandii 
(75,8%), Niemczech (75,2%) i Danii (74,2%), a najniższy w Grecji (53,5%), we Włoszech (58,0%)  
i w Chorwacji (58,9%). 

W Polsce w 2017 roku wskaźnik zatrudnienia wyniósł 66,1% i był niższy od średniej europejskiej 
o 1,5 p. proc. Spośród wszystkich polskich regionów najwyższy wskaźnik w badanym okresie 
odnotowano w województwach mazowieckim (70,1%), wielkopolskim (69,2%) i łódzkim (68,8%). 
Wielkopolska od lat charakteryzuje się jedną z najwyższych wartości tego wskaźnika, która jest zbliżona 
do wartości średniej dla UE, a w 2017 roku była nawet wyższa. 

 
Ryc. 17. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-64 w Unii Europejskiej, Polsce oraz województwach 

w latach: 2004, 2014 i 2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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Tab. 2. Poziom oraz wskaźnik zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2007, 2014 i 2017 

Wyszczególnienie 

2007 2014 2017 

poziom 
zatrudnienia 

(tys. os.) 

wskaźnik 
zatrudnienia 

(%) 

poziom 
zatrudnienia 

(tys. os.) 

wskaźnik 
zatrudnienia 

(%) 

poziom 
zatrudnienia 

(tys. os.) 

wskaźnik 
zatrudnienia 

(%) 

UE (28) 217 186,8 65,2 213 527,7 64,8 222 041,3 67,6 

Szwecja 4 453,3 74,2 4 597,5 74,9 4 833,9 76,9 

Holandia 8 345,1 76,0 8 028,5 73,1 8 376,4 75,8 

Niemcy 37 397,2 69,0 38 907,7 73,8 40 481,6 75,2 

Dania 2 758,7 77,0 2 640,1 72,8 2 734,0 74,2 

Estonia 632,3 69,8 599,5 69,6 625,6 74,1 

Wielka Brytania 28 621,9 71,5 29 558,7 71,9 30 783,1 74,1 

Czechy 4 855,9 66,1 4 883,5 69,0 5 093,9 73,6 

Austria 3 863,6 69,9 4 034,2 71,1 4 185,3 72,2 

Litwa 1 422,5 65,0 1 288,0 65,7 1 305,6 70,4 

Łotwa 1 015,6 68,1 858,6 66,3 861,9 70,1 

Finlandia 2 458,5 70,3 2 385,9 68,7 2 402,6 70,0 

Słowenia 957,0 67,8 892,5 63,9 943,5 69,3 

Malta 154,5 55,0 186,8 63,9 216,8 69,2 

Węgry 3 872,5 57,0 4 069,9 61,8 4 373,4 68,2 

Portugalia 4 756,1 67,6 4 254,5 62,6 4 515,4 67,8 

Irlandia 2 177,4 71,8 1 931,8 63,1 2 124,9 67,7 

Bułgaria 3 208,8 61,7 2 927,4 61,0 3 073,4 66,9 

Luksemburg 202,6 64,2 242,8 66,6 269,9 66,3 

Słowacja 2 350,5 60,7 2 349,2 61,0 2 502,1 66,2 

Polska 14 996,5 57,0 15 591,0 61,7 16 078,8 66,1 

Cypr 367,9 71,0 355,1 62,1 369,8 65,6 

Francja 26 003,6 63,9 26 151,4 63,6 26 560,9 64,7 

Rumunia 8 842,5 58,8 8 254,4 61,0 8 363,2 63,9 

Belgia 4 348,1 62,0 4 497,3 61,9 4 587,2 63,1 

Hiszpania 20 436,9 65,8 17 210,5 56,0 18 648,5 61,1 

Chorwacja 1 693,7 59,0 1 541,8 54,6 1 603,0 58,9 

Włochy 22 517,4 58,6 21 809,5 55,7 22 443,6 58,0 

Grecja 4 476,2 60,9 3 479,5 49,4 3 682,7 53,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

 
Poziom zatrudnienia, czyli liczba osób zatrudnionych w kraju, zależy od stanu gospodarki,  

a także od położenia geograficznego danego regionu i gęstości zaludnienia. W Polsce liczba 
zatrudnionych wzrosła od 2007 roku o 7,2% (1 082,3 tys. osób), wynosząc w 2017 roku 16 078,8 tys. 
osób. W województwie wielkopolskim w analizowanym okresie poziom zatrudnienia utrzymywał się na 
wyrównanym poziomie, po 2012 roku zauważyć można tendencję spadkową, natomiast w ciągu dwóch 
ostatnich lat liczba osób zatrudnionych zwiększyła się.  

W 2017 roku w Wielkopolsce zatrudnionych było 1 572,4 tys. osób, co stanowiło 9,8% 
wszystkich zatrudnionych w kraju i dawało 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim 
(2 418,8 tys. zatrudnionych) i śląskim (1 859,5 tys. zatrudnionych). Najmniej zatrudnionych 
odnotowano w województwach opolskim (395,2 tys. osób), lubuskim (420,2 tys. osób) i podlaskim 
(475,4 tys. osób). 

Struktura zatrudnienia w Wielkopolsce wykazuje stały wzrost udziału zatrudnionych mężczyzn 
względem kobiet. W latach 2007-2015 procentowy udział pracujących mężczyzn utrzymywał się na 
podobnym poziomie, wynosząc 56-57%. Podobny trend można zaobserwować we wszystkich 
województwach w kraju. W 2017 roku w Wielkopolsce spośród 1 572,4 tys. zatrudnionych osób  
w wieku 15-64 lat 881 tys. (56%) stanowili mężczyźni, a 591 tys. (44%) kobiety14.  

                                                                 
14 Źródło: Eurostat. 
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Na podstawie wyników badania GUS dotyczącego zatrudnienia w gospodarce narodowej 
według sekcji PKD (bez uwzględnienia pracujących w jednostkach budżetowych) w 2016 roku 
największe zatrudnienie generowało przetwórstwo przemysłowe (28,4%) oraz handel (24,4%). W tych 
dwóch sekcjach udział zatrudnienia w regionie był wyższy niż wyniki krajowe (Wielkopolska – 52,8% 
wobec 39,7% w kraju)15. 

 
Tab. 3. Zatrudnieni w gospodarce narodowej w Polsce i Wielkopolsce według sekcji PKD 2007 w 2016 roku 

Przekrój  
terytorialny 

Ogółem 

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo  
i rybactwo 
(sekcja A) 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

(sekcja C) 

Budownictwo 
(sekcja F) 

Handel (sekcja 
G) 

Transport 
(sekcja H) 

Pozostałe usługi 
(sekcje I-S) 

liczba liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Polska 10 920 740 150 253 1,4 2 500 134 22,9 651 765 6,0 1 831 443 16,8 685 453 6,3 4 694 867 43,0 

Wielkopolska 1 169 132 27 022 2,3 332 047 28,4 65 313 5,6 285 077 24,4 62 257 5,3 370 353 31,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) na przestrzeni lat 2007-2017 wykazało 

korzystne tendencje w przypadku liczby osób biernych zawodowo – ich liczba w badanym okresie 
spadła o 45 tys. osób, tj. o 3,8%. W 2017 roku bierni zawodowo stanowili w Wielkopolsce grupę  
1 152 tys. osób, tj. 41% (w tym 735 tys. kobiet, 417 tys. mężczyzn). Wśród głównych przyczyn bierności 
najwięcej badanych wskazało na przejście na emeryturę (50%), odbywanie nauki i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych (18%), zdiagnozowaną chorobę czy niepełnosprawność (15%) oraz obowiązki 
rodzinne (14%). Odsetek osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy lub wyczerpaniem 
możliwości na jej znalezienie wyniósł 3%. 

 
Ryc. 18. Struktura osób biernych zawodowo według wykształcenia  

w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Wśród biernych zawodowo największą grupę stanowiły osoby powyżej 50. roku życia (66,8%),  

a ponad 1/4 stanowiły osoby w wieku 15-39 lat. Ze względu na poziom wykształcenia najliczniejszą 
zbiorowość stanowiła grupa z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (35%), natomiast najmniej osób 
posiadało wykształcenie wyższe (10%) i średnie ogólnokształcące (10%).  

Wśród ludności zaliczanej według BAEL do grupy aktywnych zawodowo można zaobserwować 
wzrost ich liczby w porównaniu do 2007 roku – wzrost o około 224 tys. osób (tj. 15,7%). Jednocześnie 

                                                                 
15 Źródło: BDL GUS. 
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nastąpił spadek liczby aktywnych zawodowo bezrobotnych o 66 tys. osób, tj. o 55,9%. Liczba ludności 
z przedziału 15-64 lata zmniejszyła się w Wielkopolsce w latach 2007-2017 o 57 962 osoby, tj. o 2,4%, 
natomiast liczba osób w wieku powyżej 64 lat wzrosła o 145 290 osób, tj. o 35,9%16. 

 
Ryc. 19. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

2.2. Poziom bezrobocia według BAEL 
Według BAEL poziom bezrobocia wyniósł w Polsce w 2017 roku 815 tys. osób i był niższy  

o 752 tys. osób, tj. 48% od poziomu zanotowanego w 2007 roku. Największa liczba bezrobotnych 
występowała w województwie mazowieckim (121,9 tys. osób), a najniższa w województwie lubuskim 
(15,4 tys. osób). W Wielkopolsce wyniosła ona natomiast 49,8 tys. osób. 

 
Ryc. 20. Bezrobotni w grupie wiekowej 20-64 według województw w latach 2007, 2014 i 2017  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

                                                                 
16 Źródło: BDL GUS. 
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W Wielkopolsce, podobnie jak w pozostałych województwach, można zaobserwować tendencję 
spadkową poziomu bezrobocia. W stosunku do roku 2007 liczba bezrobotnych w Wielkopolsce obniżyła 
się o 64,8 tys. osób, tj. o 56,5%. Spadek w latach 2014-2017 wyniósł natomiast 55,6 tys., tj. 52,8%. 

Analizując zmiany w poziomie bezrobocia (mierzonego liczbą bezrobotnych) jakie zaszły  
w Wielkopolsce pomiędzy 2007 a 2017 rokiem, największe spadki zanotowano od 2013 do 2017 roku 
– 76,7 tys. osób. W 2017 roku poziom bezrobocia był o 31,1 tys. osób niższy niż w 2008 roku, w którym 
rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy. 

Od 2015 roku poziom bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 20 lat utrzymuje się 
na podobnym poziomie, przy czym od 2016 roku kobiet bez pracy jest mniej niż mężczyzn  
– w 2017 roku różnica wynosiła 5,4 tys. osób (wśród bezrobotnych było 27,6 tys. mężczyzn i 22,2 tys. 
kobiet). Jest to tendencja odwrotna od notowań dotyczących bezrobocia rejestrowanego (60,8% 
kobiety, 39,2% mężczyźni), co świadczy o obciążeniu rejestrów czynnikami innymi niż poszukiwanie 
zatrudnienia. 

 
Ryc. 21. Bezrobotni w grupie wiekowej 20-64 lata z podziałem na płeć w województwie wielkopolskim  

w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT (BAEL) 

 
Ryc. 22. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w Polsce oraz województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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Pod względem stopy bezrobocia według BAEL dla ludności powyżej 20. roku życia, spośród  
28 krajów UE w 2017 roku Polska plasowała się na 7. miejscu. Najniższy wskaźnik odnotowano  
w Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii (odpowiednio: 2,8%, 3,7%, 3,8%), co oznacza, że w tych 
krajach panują najbardziej sprzyjające warunki na rynku pracy. Najtrudniejsza sytuacja występowała 
natomiast w Grecji, Hiszpanii, na Cyprze i we Włoszech. W tych krajach stopa bezrobocia w 2017 roku 
była najwyższa (odpowiednio: 21,4%, 16,9%, 11,1% i 11,1%). W Polsce od roku 2007 stopa bezrobocia 
zmniejszyła się o 4,8 p. proc. i w 2017 roku wyniosła 4,8%.  

W 2007 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 9,6% i była wyższa od średniej wartości dla UE 
o 2,7 p. proc. Rok później, w obu przypadkach stopa bezrobocia przyjęła podobne wartości i różniła się 
jedynie o 0,3 p. proc. (Polska 7,0%, UE 6,7%). W ciągu kilku następnych lat zaobserwować można było 
ogólny wzrost stopy bezrobocia spowodowany światowym kryzysem gospodarczym, natomiast od 
2013 roku zarówno w kraju, jak i w regionie zanotowano tendencję spadkową wartości tego wskaźnika. 
W 2017 roku stopa bezrobocia dla Polski była niższa od średniej unijnej o 2,7 p. proc. 

Badanie BAEL wskazuje, że w Wielkopolsce w latach 2007-2017 stopa bezrobocia zmniejszyła 
się o 5,1 p. proc. Województwo wielopolskie od lat wyróżnia się najniższą wartością wskaźnika w kraju. 
W 2017 roku wyniosła ona 3,1%. Najwyższy jego poziom odnotowano natomiast w województwie 
podkarpackim – 8,5%.  

 
 

2.3. Poziom bezrobocia rejestrowanego 
W końcu czerwca 2018 roku bezrobocie rejestrowane w Wielkopolsce kształtowało się na 

poziomie 52 388 osób. W ostatnim okresie obserwuje się zmniejszenie liczby bezrobotnych  
(w odniesieniu do XII 2017 roku o 11,0%, do XII 2014 roku o 45,0%) spowodowane m.in. utrzymującą 
się korzystną koniunkturą gospodarczą i wzrostem popytu na pracę. W ostatnich latach priorytetem 
dla regionu, poza rozwojem gospodarczym, był również rozwój zasobów ludzkich, przede wszystkim w 
kontekście dopasowania popytu i podaży na rynku pracy. Wielkopolska wykorzystuje na ten cel 
zarówno środki krajowe (w tym Fundusz Pracy) jak i zewnętrzne (w tym EFS). W 2017 roku na programy 
na rzecz promocji zatrudnienia realizowane przez wielkopolskie samorządy wydatkowano niemal 274 
mln zł (w 2016 roku było to o 7% mniej). 

Wskaźnik stopy bezrobocia (mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych  
w urzędach pracy do liczby osób aktywnych zawodowo) wyniósł w regionie w końcu czerwca 2018 roku. 
3,3%. Wielkopolska charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w kraju – w latach 2007-2017 jej 
wartość była o około 3,4-2,9 p. proc. niższa niż w Polsce. 

 
Ryc. 23. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim na tle kraju w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Ryc. 24. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim na tle kraju  
i pozostałych województw w latach 2007 i 2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 25. Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskich powiatach w latach 2007 i 2017 (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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W latach 2007-2017 spadek wartości stopy bezrobocia w Wielkopolsce wyniósł 4,1 p. proc. 
Wśród województw największy spadek bezrobocia odnotowano w zachodniopomorskim (o 7,7 
p. proc.), lubuskim (o 7,4 p. proc.) i warmińsko-mazurskim (7,0 p. proc.). Pomimo tak wysokich 
spadków najwyższą stopę bezrobocia nadal notuje się w województwie warmińsko-mazurskim 11,7%.  

W czerwcu 2018 roku w wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia przyjęła wartości od 1,4% 
do 8,5%, co świadczy o tym, że w regionie obserwuje się coraz mniejsze zróżnicowanie, w 2007 roku 
różnica wynosiła 13,8 p. proc., zaś w 2015 roku 10,9 p. proc. Najniższa stopa bezrobocia w ostatnim  
z analizowanych lat występowała w powiatach kępińskim, nowotomyskim, poznańskim, śremskim oraz 
wolsztyńskim. Nadal stosunkowo wysoką wartość wskaźnika odnotowuje się w powiatach wschodniej 
i północnej Wielkopolski, przy czym najwyższy w chodzieskim, kolskim, konińskim, średzkim  
i złotowskim. 

Obserwacja długookresowa wskaźnika, obejmująca lata 2007-2017, wskazuje na znaczną 
poprawę sytuacji na rynku pracy w powiatach: wągrowieckim (spadek stopy bezrobocia o 9,9 p. proc.), 
kolskim i pleszewskim (spadek o 9,8 p. proc.), jarocińskim i złotowskim (spadek o 8,4 p. proc.) oraz we 
wrzesińskim (spadek o 8,2 p. proc.) Najmniej wskaźnik obniżył się w powiatach o najniższej stopie 
bezrobocia czyli w kępińskim, poznańskim i wolsztyńskim (odpowiednio o 1,3; 1,5 i 2,0 p. proc.). 

W Wielkopolsce ponad połowę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym  
i niższym oraz zasadniczym zawodowym, jednak w rejestrach urzędów pracy zwiększa się udział osób  
z wykształceniem wyższym. W końcu 2017 roku odsetek ten wyniósł 13,6% (8 008 osób) i był 
nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. W grupie osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem ponad 
70% stanowiły kobiety. 

Według danych na koniec 2007 roku odsetek osób z wykształceniem średnim i poniżej wśród 
bezrobotnych wyniósł 93,3% (105 219 osób), w 2014 roku było to 88,0% (102 453 osoby), a w 2017 
roku 86,4% (50 849 osób). Wzrost udziału w rejestrach osób z wykształceniem wyższym wynika ze 
wzrostu ogólnego poziomu kształcenia w kraju. 

 
Tab. 4. Struktura bezrobocia rejestrowanego według wykształcenia w województwie wielkopolskim  

w latach 2007, 2014 i 2017 

Rok 
Wykształcenie 

wyższe 
policealne, średnie 

zawodowe 
średnie  

ogólnokształcące 
zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne  
i poniżej 

2007 6,7% 23,1% 8,7% 30,8% 30,6% 

2014 12,0% 22,1% 9,3% 30,8% 25,9% 

2017 13,6% 21,3% 9,5% 29,0% 26,6% 

      

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tab. 5. Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w rejestrach PUP  
w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

bezrobotni ogółem 112 827 91 441 133 563 135 172 134 954 147 902 144 832 116 410 93 311 77 697 58 857 

w tym  
z wykształceniem 
gimnazjalnym  
i poniżej 

34 545 25 258 34 189 34 056 33 678 37 170 36 697 30 103 24 588 20 727 15 654 

Udział bezrobotnych 
z wykształceniem 
gimnazjalnym  
i poniżej w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 
(%) 

30,6 27,6 25,6 25,2 25,0 25,1 25,3 25,9 26,4 26,7 26,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 26. Bezrobotni według wykształcenia w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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średni czas poszukiwania pracy odnotowano w powiecie rawickim (3,6 miesięcy), natomiast najdłużej 
pracy szukali bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy w Koninie (12,3 miesięcy). Najdłużej 
poszukiwały zatrudnienia osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (8,7 miesięcy), dla osób  
z wykształceniem średnim czas ten wynosił około pół roku. 

W 2017 roku średnioroczna populacja bezrobotnych zarejestrowanych w wielkopolskich 
urzędach pracy wyniosła 68 194 osoby. W tym czasie trafiło do nich około 124 tys. ofert pracy. Ponad 
23 tys. z nich, tj. 19,2% ogółu, dotyczyło tzw. ofert subsydiowanych17. 

Istotną rolą PUP jest m.in. prowadzenie działań aktywizacyjnych mających na celu włączenie 
bezrobotnych w aktywne życie zawodowe. Działania aktywizacyjne na wielkopolskim rynku pracy są 
prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do tych grup bezrobotnych, które wymagają 

                                                                 
17 Oferty subsydiowane to oferty, w których kosztów zatrudnienia pracownika nie ponosi pracodawca, lecz ich koszt jest 
pokrywany w ramach Funduszu Pracy lub EFS. 
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szczególnego wsparcia na rynku pracy, w tym m.in. do osób młodych do 30. roku życia, długotrwale 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, czy osób powyżej 50. roku życia. W 2017 roku z subsydiów na 
aktywizację zawodową skorzystały 31 543 osoby, tj. 46,3% średniorocznej liczby bezrobotnych.  

Efektywność zatrudnieniowa18 aktywizacyjnych form wsparcia w 2017 roku w Wielkopolsce 
kształtowała się na poziomie 80,64% (wskaźnik dla kraju 81,98%), natomiast efektywność kosztowa19, 
wynosząca 8 668,83 zł, była najniższą w kraju (Polska – 11 520,54 zł). 

W badanym okresie najczęściej stosowanymi formami wsparcia w Wielkopolsce, podobnie jak 
w latach poprzednich, były: 

 Staże (w tym bony) – 10 089 skierowanych osób, tj. 32,0% ogółu wszystkich form. W ciągu  
3 miesięcy od odbycia stażu zostało zatrudnionych 85,1% uczestników. Staże według 
przeznaczenia kierowano głównie do osób młodych – 61% zrealizowano przy uczestnictwie osób 
poniżej 30. roku życia, 72,9% uczestników stanowiły kobiety, zaś 21,4% długotrwale bezrobotni. 
Efektywność kosztowa staży wyniosła 8,1 tys. zł; 

 Szkolenia (w tym bony) – 5 779 skierowanych osób, tj. 18,3% ogółu form aktywizacji. Ich 
efektywność wyniosła 56,0%, co oznacza że ponad połowa uczestników szkoleń znalazła 
zatrudnienie w 3 miesiące po ich ukończeniu. Ze szkoleń, podobnie jak przy wcześniejszej formie 
wsparcia, najczęściej korzystały osoby młode – 60,7% nie przekroczyło wieku 30 lat. Efektywność 
kosztowa szkoleń wyniosła 4,6 tys. zł; 

 Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 10,4% ogółu form aktywizacji. Dzięki 
tej formie aktywizacji w regionie powstało niemal 3,3 tys. nowych firm. Połowa osób, które 
otrzymały dotację, nie przekroczyła 30. roku życia, ponad 5% było w wieku powyżej 50. roku życia; 
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 95,4%, kosztowa – 15,1 tys. zł; 

 Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 6,0% ogółu form aktywizacji. 
Dzięki tej formie wielkopolscy przedsiębiorcy zatrudnili w 2017 roku 1 891 osób bezrobotnych. 
Osoby do 30. roku życia stanowiły 37,6% ogółu uczestników, natomiast powyżej 50. roku życia 
zaledwie 13,3%. Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 89,6%, kosztowa – 7,1 tys. zł. 

W Wielkopolsce utrzymuje się wysoki popyt na pracę. W 2017 roku pracodawcy poszukiwali 
124 146 pracowników (w 2016 roku 133 407 ofert). W I połowie 2018 roku obserwuje się zmniejszenie 
zapotrzebowania na pracowników, wpłynęło o 15% mniej ofert niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Jednak problem z zaspokojeniem wakatów, jak wynika z publikowanych badań, ma 
prawie połowa pracodawców. Zwłaszcza w branżach strategicznych w regionie takich jak handel, 
przemysł, transport i logistyka czy branża meblarska. Pracowników poszukuje również branża 
budowlana. Braki kadrowe dotyczą zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów.  
W Poznaniu bardzo dynamicznie rozwija się sektor usług nowoczesnych, który oferuje atrakcyjne 
warunki pracy, zwłaszcza dla młodych, wykształconych osób ze znajomością języków obcych. 

Jak zmienia się wielkopolski rynek pracy można również zaobserwować w odniesieniu do 
napływu bezrobotnych. W 2015 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w wielkopolskich PUP była 
o 43% wyższa niż liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców, podczas gdy w 2017 roku było ich 
już tylko o 6% więcej.  

                                                                 
18 Efektywność zatrudnieniowa – udział liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach 
aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które zakończyły udział w podstawowych 
formach aktywizacji zawodowej. Źródło: Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku, MRPiPS. 
19 Efektywność kosztowa – stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych przez samorządy powiatowe na 
finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału  
w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione. Źródło: Efektywność podstawowych form 
aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej w 2017 roku, MRPiPS. 
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Ryc. 27. Popyt na pracę i podaż pracy w wybranych branżach w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Tab. 6. Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy według regionów w 2017 roku20 

Przekrój terytorialny Przeciętna w roku 

Polska 0,99 

łódzkie 0,97 

małopolskie 1,05 

mazowieckie 1,05 

śląskie 0,99 

dolnośląskie 1,22 

kujawsko-pomorskie 0,80 

lubelskie 0,68 

lubuskie 1,12 

opolskie 1,13 

podkarpackie 0,62 

podlaskie 0,68 

pomorskie 0,97 

świętokrzyskie 1,05 

warmińsko-mazurskie 0,72 

wielkopolskie 1,02 

zachodniopomorskie 1,10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Popyt na pracę w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r. 

  

                                                                 
20 Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy liczony jako stosunek wolnych miejsc pracy do sumy zagospodarowanych  
i niezagospodarowanych miejsc pracy. 
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Zwiększa się liczba zawodów deficytowych w regionie. Aby utrzymać jego atrakcyjność dla 
nowych inwestorów, ale także dla rozwoju już istniejących firm, konieczne są rozwiązania wspierające 
pozyskanie dostępnych zasobów pracy pozostających poza zatrudnieniem. W obecnej sytuacji 
koniecznym wydaje się wykorzystanie, poza zasobami widniejącymi w rejestrach urzędów pracy, 
lokalnych „uśpionych” rezerw. Są to: 

 osoby, które przeszły na emeryturę, 

 kobiety nieaktywne na rynku pracy. 
Dla pozyskania na rynek pracy wskazanych grup koniecznym wydaje się promocja wśród 

pracodawców alternatywnych form zatrudnienia, w tym korzyści jakie wynikają z ich zastosowania. 
 

Ryc. 28. Liczba osób zarejestrowanych w PUP oraz zgłoszone do nich wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej w województwie wielkopolskim w latach 2007 i 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
W końcu czerwca 2018 roku w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowane były 50 672 osoby 

bezrobotne, dla których ustalono profile pomocy. Tylko 666 osób, tj. 1,3%, zgodnie z koncepcją 
profilowania określonych zostało jako aktywni (w 2014 roku było to 5,0%). Dla większości, tj. dla 35 590 
osób bezrobotnych (70,2% ogółu), ustalony został II profil pomocy (przewidziany dla osób 
wymagających wsparcia). Z kolei grupę osób, dla których określony został III profil pomocy (tzw. osoby 
oddalone od rynku pracy), tworzyło 14 461 bezrobotnych (28%; w 2014 roku było to 23%). Tak liczny 
udział osób oddalonych od rynku pracy świadczy o tym, iż pomimo korzystnej sytuacji nadal zbyt duża 
grupa bezrobotnych jest w III profilu, zasoby te można wykorzystać do zniwelowania deficytów 
pracowników, także w przypadku prac prostych. Istotne jest zabezpieczenie dalszych środków na 
aktywizację tej grupy bezrobotnych, w szczególności w celu zapobiegania długookresowemu 
pozostawaniu w rejestrach urzędów pracy.  

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych znajdują się opiekunowie osób niepełnosprawnych. 
Kategoria osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne w wieku do 
18 lat, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wpisuje się w kategorie 
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W Wielkopolsce opiekunowie takich osób 
stanowili 0,24% ogółu bezrobotnych. 

Według stanu na koniec 2017 roku w rejestrach wielkopolskich urzędów pracy widniało 23 091 
mężczyzn, a więc stanowili oni 39,2% ogółu bezrobotnych (w grudniu 2015 roku było to 42,3%).  
W kategorii wiekowej 30-49 lat zarejestrowanych było 9 105 mężczyzn (39,4% ogółu mężczyzn), przy 
czym największy udział tej grupy wiekowej w strukturze bezrobotnych zarejestrowano w powiatach: 
chodzieskim, konińskim, leszczyńskim, poznańskim, ostrowskim, kaliskim, wrzesińskim i kolskim 
(44,8%-40,5%).  
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Tab. 7. Liczba bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 lat  
w województwie wielkopolskim w latach 2015-2017 

Rok Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety 
Bezrobotni z prawem  

do zasiłku 

2015 118 95 21 

2016 147 119 34 

2017 144 121 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 29. Liczba bezrobotnych mężczyzn ogółem i w wieku 30-49 lat w województwie wielkopolskim  

według powiatów w2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Mimo że do wielkopolskich urzędów pracy pracodawcy zgłosili zamiar zwolnienia w ramach 
zwolnień grupowych więcej osób niż rok wcześniej (w 2017 roku 3 118 osób; w 2016 roku 2 202 osoby) 
to finalnie znacznie mniej osób zostało zwolnionych (w 2017 roku 1 353 osoby; w 2016 roku 1 621 
osób). W trakcie restrukturyzacji znaczna część zgłaszanych zwolnień została zaniechana. Natomiast  
w pierwszym półroczu 2018 roku wielkopolskie firmy zgłosiły jedynie 464 osoby objęte programem 
zwolnień grupowych, z czego ponad 60% dotyczy powiatu poznańskiego (zgłoszenia wpłynęły od  
8 pracodawców), kolejne 38% dotyczy powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, kaliskiego  
i nowotomyskiego (łącznie zgłoszenia wpłynęły od 7 pracodawców). W tym czasie zwolnionych zostało 
432 pracowników. 

 
Ryc. 30. Liczba pracowników zgłoszonych do zwolnień grupowych w wielkopolskich powiatach w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Tab. 8. Liczba pracowników objętych zamiarem zwolnień grupowych w województwie wielkopolskim  
w latach 2007-2017 

Pracownicy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

liczba osób 
zgłoszonych 

7 641 5 915 11 063 3 800 4 596 3 459 2 748 1 517 1 680 2 202 3 118 

liczba osób 
zwolnionych 

1 103 2 631 8 730 3 321 3 098 2 708 2 327 893 919 1 621 1 353 

liczba osób 
zaniechanych 

* * 2 987 1 908 1 262 1 093 433 619 549 505 923 

* brak danych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
 

2.4. Bezrobocie długookresowe 
W Wielkopolsce, pomimo korzystniejszej niż w innych regionach kraju sytuacji na rynku pracy, 

poziom bezrobocia długookresowego jest stosunkowo wysoki (24 311 osób, tj. 46,4% ogółu 
bezrobotnych odnotowanych w czerwcu 2018 roku). Rekordowo niskie bezrobocie w latach 2007-2008 
zaowocowało wzrostem popytu na pracę niwelując długotrwałe bezrobocie. Zaprocentowało to 
zmniejszeniem udziału tej populacji w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach 2009-2010. W kolejnym 
okresie zjawisko to uległo natomiast nasileniu. Od 2014 roku około połowę populacji bezrobotnych  
w Wielkopolsce stanowiły osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia (tj. przez okres ponad 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat). 

Najtrudniejsza sytuacja występowała w powiatach: chodzieskim, gostyńskim, konińskim, 
słupeckim i złotowskim, gdzie odsetek osób długotrwale bezrobotnych kształtował się w przedziale  
50-59%. Względnie najkorzystniejszą sytuacją charakteryzowały się powiaty, w których odsetek osób 
długotrwale bezrobotnych wynosił 29-37%: czarnkowsko-trzcianecki, jarociński, międzychodzki, 
nowotomyski, ostrowski, pleszewski i śremski.  

Aktualnie przyczyn długookresowego pozostawania bez zatrudnienia należy upatrywać przede 
wszystkim w braku chęci do pracy lub przebywaniu w tzw. szarej strefie oraz nie przystosowaniu 
pracodawców do nowych warunków na rynku pracy. Wyraża się to tym, że podmioty gospodarcze nie 
potrafią dobrze zarządzać osobami należącymi do różnych grup wiekowych oraz w sposób 
perspektywiczny określać potrzeb kadrowych w zakresie kompetencji i kwalifikacji. Nadal problemem 
jest niedopasowanie strukturalne wynikające z oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. W tym 
przypadku barierą wejścia na rynek pracy jest również brak chęci do zmiany kwalifikacji lub ich 
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uzupełnienia. Rozwiązaniem może być wypromowanie elastycznych postaw wobec zmieniających się 
wymagań popytowych oraz przesuniecie subsydiów na podmioty gospodarcze w celu wdrożenia 
szkoleń dla pracodawców z zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia i umiejętności 
wyliczenia oszczędności wynikających z tego tytułu. Pracodawcy coraz częściej oferują przystosowanie 
do stanowiska pracy zgodnie ze swoimi potrzebami kadrowymi. W ostatnim czasie braki w zatrudnieniu 
uzupełniają też w wielu przypadkach zatrudnianiem obcokrajowców. 

 
Ryc. 31. Osoby długotrwale bezrobotne w województwie wielkopolskim  

w latach 2007-2018 (stan na czerwiec 2018 r.) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Długotrwałe bezrobocie częściej dotyka osoby w wieku powyżej 50. roku życia (7 673 osoby,  

tj. 56%), z niskimi kwalifikacjami, czy też osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym lub jego 
brakiem. Ponad 67% długotrwale bezrobotnych, tj. 16 411 osób, stanowiły kobiety. Również pozostałe 
kategorie osób, wyszczególnione w art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (poza osobami do 
30. roku życia), często dotknięte są w regionie wysokim bezrobociem długotrwałym. Osoby te 
wymagają indywidualnych rozwiązań pomocowych w powrocie na rynek pracy. Nadal pożądanym 
działaniem powinno być takie wspieranie tych grup, aby w jak największym stopniu zapobiegać temu 
zjawisku. 

W 2017 roku 6 124 osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w wielkopolskich urzędach 
pracy skorzystały z aktywnych form wsparcia finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Najwięcej 
osób uczestniczyło w stażach i szkoleniach (odpowiednio 2 162 osoby i 925 osób). Urzędy pracy często 
kierowały też osoby z tej grupy do prac społecznie użytecznych (łącznie 858 osób). 

Popularnością cieszyły się również dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (400 osób). 
Jednak w stosunku do 2015 roku wielkość aktywizacji tej populacji spadła o 48%, co oznacza, że maleje 
zainteresowanie subsydiami w grupie osób długotrwale bezrobotnych. W przypadku dotacji może to 
wynikać z wielkości otrzymywanego wsparcia. Wysokobudżetowe inwestycje wymagają zwiększenia 
bezzwrotnej dotacji lub możliwości pozyskania nieoprocentowanej pożyczki z wydłużonym okresem 
spłaty, wzorem innych krajów Unii Europejskiej.  

W 2017 roku w odniesieniu do roku 2015 w 16 powiatach zanotowano spadek odsetka 
długotrwale bezrobotnych, z czego największy w powiatach: wrzesińskim (o 23,4 p. proc.), kolskim  
(o 14,5 p. proc.), jarocińskim (o 12 p. proc.) oraz pleszewskim (o 8,4 p. proc.). W powiatach kościańskim, 
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leszczyńskim i szamotulskim zanotowano najwyższy wzrost udziału tej populacji w rejestrach urzędów 
pracy. Dla zobrazowania, stan bezrobocia w tej grupie w okresie 2015 - 2017 zmniejszył się o 39%.  

 
Ryc. 32. Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem w województwie 

wielkopolskim według powiatów w 2017 roku oraz zmiany w stosunku do 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Tab. 9. Subsydiowanie nowo powstałych firm ze środków Funduszu Pracy w województwie wielkopolskim  
w 2017 roku – najpopularniejsze branże 

Liczba dotacji Kod PKD 2007 Nazwa 

317 96.02Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

252 45.20Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

171 43.39Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

107 41.20Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

97 43.22Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

92 43.21Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 

81 43.33Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 

78 47.91Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

68 74.20Z Działalność fotograficzna 

61 74.10Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

55 43.91Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

52 43.31Z Tynkowanie 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych WUP w Poznaniu 

 
 

2.5. Sytuacja kobiet na rynku pracy 
Na przestrzeni lat 2015-2017 poziom bezrobocia kobiet w Polsce zmniejszył się we wszystkich 

województwach. W 2017 roku stopa bezrobocia dla kobiet według BAEL w Wielkopolsce była o 3,5 
p. proc. niższa niż w 2015 roku. Odnotowany spadek był bardzo zbliżony do zmiany stopy bezrobocia 
ogółem w regionie (3,6 p. proc.). W kraju wartość wskaźnika dla kobiet obniżyła się natomiast o 2,8 
p. proc. 

Województwo wielkopolskie nadal należy do grupy 8 regionów, w których stopa bezrobocia 
kobiet według BAEL jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn, przy czym w Wielkopolsce różnica ta 
została znacznie zniwelowana (w 2015 roku 1,5 p. proc., w 2017 roku 0,1 p. proc.). W 2017 roku stopa 
bezrobocia według BAEL wśród kobiet w Wielkopolsce wyniosła 3,2%. Najwyższe dysproporcje 
wskaźnika dla kobiet i mężczyzn odnotowano w województwach dolnośląskim (1,5 p. proc.) oraz 
warmińsko-mazurskim (1,4 p. proc.). 

 
Ryc. 33. Stopa bezrobocia kobiet według BAEL w układzie województw w porównaniu  

do Polski i Unii Europejskiej w latach 2007 i 2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i EUROSTAT 
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Ryc. 34. Stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn według BAEL w układzie województw w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 35. Aktywność ekonomiczna ludności w podziale na płeć w województwie wielkopolskim 

w I kwartale 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Niekorzystną sytuację kobiet na rynku pracy w Wielkopolsce obrazuje również wskaźnik 
zatrudnienia. W stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat zmniejszył się on o 0,3 p. proc. i z pozycji 3. pod 
względem najwyższego wskaźnika w kraju przesunął się na pozycję 5. (wyższe wartości odnotowano  
w województwach: mazowieckim – 51,2%, pomorskim – 47,2%, łódzkim – 46,9%, dolnośląskim – 46,8% 
oraz małopolskim – 46,3%). Wskaźnik ten równocześnie wykazuje najwyższą dysproporcję wobec 
sytuacji mężczyzn w regionie (różnica to 20,1 p. proc. wobec 15,6 p. proc. w kraju), dla których wartość 
wskaźnika wzrosła w okresie ostatnich dwóch lat i wyniosła w I kwartale 2018 roku 66,1% (najwyższa 
wartość wśród województw). 

W ewidencjach PUP, według stanu na koniec czerwca 2018 roku, zarejestrowanych jako 
bezrobotni było 52 388 osób, w tym 32 465 kobiet. W porównaniu z danymi z grudnia 2015 roku liczba 
bezrobotnych w Wielkopolsce zmniejszyła się o 44%, wśród bezrobotnych kobiet zanotowano niższy 
spadek tj. o 40%. 

 
Ryc. 36. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn i kobiet według BAEL w województwach  

w I kwartale 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 37. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie wielkopolskim  

w latach 2007-2018 (stan na czerwiec 2018 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Udział kobiet wśród bezrobotnych jest w Wielkopolsce zróżnicowany w zależności od czynników 
społeczno-gospodarczych poszczególnych jej części. Zróżnicowanie jest wyraźne gdy spojrzy się na 
sytuację kobiet w Wielkopolsce z uwzględnieniem sytuacji w powiatach. Największy udział kobiet 
wśród ogółu bezrobotnych odnotowano w powiatach: kościańskim, międzychodzkim, ostrzeszowskim 
i pleszewskim (68% i więcej). Najniższy udział odnotowano natomiast w powiatach wolsztyńskim 
(50,5%) i nowotomyskim (50,7%). W Wielkopolsce nie ma powiatu charakteryzującego się przewagą 
bezrobotnych mężczyzn, sytuacja taka występuje natomiast w 5 gminach z terenu powiatów kaliskiego 
(Opatówek, Lisków), krotoszyńskiego (Sulmierzyce) i nowotomyskiego (Lwówek, Nowy Tomyśl). 

 
Ryc. 38. Udział bezrobotnych kobiet w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych w województwie wielkopolskim  

w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Z analizy danych dotyczących bezrobocia rejestrowanego w województwie wynika, że  
z problemem bezrobocia w Wielkopolsce spotykają się najczęściej młode kobiety. Najliczniejszą grupą, 
wśród bezrobotnych kobiet zgłaszających się do PUP są kobiety w wieku od 25 do 34 lat. W II kwartale 
2018 roku stanowiły one 35,5% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet oraz 22,0% bezrobotnych 
ogółem. Drugą najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w wieku 35-44 lat (25,2% zarejestrowanych 
bezrobotnych kobiet oraz 15,6% ogółu bezrobotnych). 

 
Ryc. 39. Struktura bezrobocia kobiet według wieku w województwie wielkopolskim  

w 2007 roku i w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Na przestrzeni lat 2007-2018 nastąpił spadek liczby bezrobotnych kobiet zarejestrowanych  

w PUP niemal w każdej kategorii wiekowej (za wyjątkiem kobiet w wieku powyżej 55 lat, których liczba 
wzrosła o 6%). Pomimo znacznego spadku liczby kobiet bezrobotnych w kategorii 45-54 lata (2007 rok 
– 16 822 wobec 4 923 zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w czerwcu 2018 roku), kobiety powyżej 
45. roku życia nadal znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. są narażone na większe trudności 
ze znalezieniem zatrudnienia. Można stwierdzić, że problem bezrobocia kobiet w Wielkopolsce nie 
dotyczy jedynie konkretnych kategorii wiekowych ale stanowi zagrożenie, które może być dotkliwie 
doświadczane na każdym etapie trwania kariery zawodowej. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na 
przestrzeni lat 2007-2018 uległa zmniejszeniu. Jednak w dalszym ciągu 31,3% bezrobotnych  
w województwie stanowią kobiety, które zasilają szeregi długotrwale bezrobotnych. Udział kobiet, 
które pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy, wyniósł aż 13,5% ogółu bezrobotnych (czyli ponad dwa 
razy więcej, niż w przypadku mężczyzn – 6,3%). 

Wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Wielkopolsce największy udział mają kobiety 
bez doświadczenia zawodowego. Mimo iż w latach 2007-2018 zanotowano znaczny spadek liczby 
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osób bezrobotnych posiadających doświadczenie zawodowe krótsze niż 5 lat stanowią one 68,4%. Braki 
w kwalifikacjach oraz brak wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy może potwierdzić 
również wysoki udział kobiet w kategorii bezrobotnych z wykształceniem wyższym (71,5%). Dodać 
należy, że w analizowanych kategoriach wzrósł udział kobiet w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat. 

Szczególną uwagę należy zwrócić również na znaczną liczbę bezrobotnych kobiet posiadających 
przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 6. W II kwartale 2018 roku w tej kategorii zarejestrowane 
były 11 303 kobiety, z tego 7 223 kobiety posiadające dziecko do 3. roku życia. Należy podkreślić, że 
kobiety stanowią 89,4% ogółu osób należących do tej kategorii bezrobotnych, co potwierdza, iż opieka 
nad dziećmi jest jedną z barier w podejmowaniu zatrudnienia, specyficzną dla kobiet. Wyniki badań 
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własnych prowadzonych przez WUP w Poznaniu wskazują, że decyzję o pozostaniu w domu po 
urodzeniu dziecka w największym stopniu determinuje wprowadzenie Programu Rodzina 500 Plus,  
w dalszej kolejności jest to przekonanie młodych matek o niemożności pogodzenia życia rodzinnego  
z zawodowym oraz ich niechęć do podjęcia zatrudnienia. Kolejne trzy bariery dotyczyły placówek opieki 
nad dziećmi – problemów z miejscami w żłobkach i klubach malucha, wysokimi kosztami opieki 
związanymi z korzystaniem z tych placówek oraz niedopasowaniem czasu ich funkcjonowania z czasem 
pracy w miejscu zatrudnienia. 
 

Ryc. 40. Liczba bezrobotnych kobiet posiadających dziecko w wieku do 3 lat w powiatach województwa 
wielkopolskiego w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych WUP w Poznaniu 

 
Informacja na temat rozwiązań, które mogłyby pomóc kobietom w powrocie na rynek pracy 

została przedstawiona (w układzie powiatów) na poniższej mapie. Dotyczą one następujących kwestii: 

 możliwości podjęcia przez kobiety pracy elastycznej (w tym: pracy zdalnej, pracy w domu, pracy 
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 zwiększenia liczby żłobków w okolicy, 

 zwiększenia liczby klubów malucha w okolicy, 

 tworzenia zakładowych żłobków i klubów maluch przez pracodawców. 
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Wśród rozwiązań określonych jako pomocne w powrocie kobiet na rynek pracy znalazły się 
również szkolenia dla pracodawców dotyczące organizacji pracy przy zatrudnianiu młodych matek, 
kampanie promocyjne mające na celu zmianę nastawienia do zatrudniania kobiet posiadających małe 
dzieci, kursy podnoszące samoocenę kobiet powracających na rynek pracy. Wskazania dotyczyły 
również wzrostu wysokości proponowanego wynagrodzenia, które często w odniesieniu do 
otrzymywanej pomocy socjalnej skłania kobiety do pozostawania z dziećmi w domu. 

W celu obniżenia poziomu bezrobocia zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, bezrobotni 
zarejestrowani w PUP mają możliwość korzystania z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
finansowanych częściowo ze środków unijnych (w ramach projektów systemowych) i z Funduszu Pracy. 
W Wielkopolsce w 2017 roku ze środków na aktywizację skorzystało 16 378 kobiet – stanowiły one 
niewiele ponad połowę odbiorców wsparcia (51,9%). 

Spośród wszystkich aktywnych form pomocy, oferowanych przez PUP w 2017 roku, bezrobotne 
kobiety najczęściej kierowane były do odbycia stażu, szkoleń lub skorzystania z dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

 
Ryc. 41. Rozwiązania określone jako pomocne w powrocie kobiet na rynek pracy  

w województwie wielkopolskim w układzie powiatów 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych WUP w Poznaniu  
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Ryc. 42. Liczba kobiet uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu prowadzonych  
przez PUP w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
W ramach różnych form wsparcia kobiety, częściej od mężczyzn, korzystały ze staży (stanowiły 
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(31,5%), zatrudnienie w ramach refundowanego stanowiska pracy (36%) czy dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (40,1%). Najmniejszą popularnością spośród wszystkich form pomocy 
skierowanych dla bezrobotnych cieszyły się: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne. 
Rekomendacje wsparcia kobiet na rynku pracy w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 
dotyczą w szczególności kontynuacji wsparcia kobiet przez następujące typy projektów: 
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b) zachęty finansowe dla pracodawców w celu zatrudniania kobiet powracających na rynek pracy; 
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e) realizujące dedykowane programy skierowane wyłącznie do kobiet, uwzględniające możliwie 
różnorodne grupy docelowe (w tym np. pomijaną często grupę kobiet w wieku 30-44 lat); 

f) realizujące programy szkoleniowe, działania aktywizacyjne na rynku pracy, dedykowane dla 
kobiet z terenów położonych z dala od centralnych ośrodków gospodarczych regionu; 

g) programy prewencyjne, przeciwdziałające dezaktywizacji zawodowej dla grup zagrożonych 
wyłączeniem z rynku pracy np. wsparcie dedykowane kobietom po urodzeniu dziecka (ang 
maternity coaching), wsparcie dla kobiet powyżej 40. roku życia; 

h) programy nastawione na kształtowanie postaw przedsiębiorczych u kobiet (wiedza z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej). 

Ponadto badanie ewaluacyjne, zbierając doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej 
2007-2013 w realizacji wsparcia, wskazało, że jego skuteczność zwiększa: 

 indywidualizacja (dopasowanie do potrzeb), 

 zwiększenie liczby oferowanych form pomocy (tzw. pakiety form wsparcia rozpoczynające się od 
doradztwa zawodowego i kierunkowane na indywidualną ścieżkę wsparcia), 

 kontynuowanie w dłuższym okresie (wpływ na postawy, efektywniejsze pozyskanie kwalifikacji). 
Taki sposób organizowania proponowanego wsparcia jest więc rekomendowany w dalszych 

działaniach, zwłaszcza wobec osób długotrwale bezrobotnych. 
 
 

2.6. Sytuacja osób młodych na rynku pracy 
W 2017 roku w województwie wielkopolskim liczba osób do 30. roku życia wynosiła 1 197,0 tys. 

(zanotowano spadek w odniesieniu do 2015 roku o 2,6%), z czego ponad połowę (51,3%) stanowili 
mężczyźni. Największy udział osób młodych w ogóle mieszkańców odnotowano w powiatach 
grodziskim (38,5%) oraz leszczyńskim (38,0%). Najniższe wartości tego wskaźnika odnotowano 
natomiast w miastach na prawach powiatu tj. Poznaniu (29,0%), Koninie (29,4%), Kaliszu (29,9%)  
i Lesznie (31,9%). 

Mimo że w 2017 roku województwo wielkopolskie należało do regionów posiadających jeden  
z najwyższych udziałów osób do 30. roku życia w ogóle ludności, na przestrzeni ostatnich lat widoczny 
jest jego systematyczny spadek (z 41,0% w 2007 roku, poprzez 35,3% w 2015 roku, do 34,3% w 2017 
roku). Stanowi to odzwierciedlenie niekorzystnych tendencji demograficznych występujących nie tylko 
w regionie, lecz na terenie całego kraju. 

 
Ryc. 43. Udział osób do 30. roku życia w ogóle ludności według województw w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w pozostałych regionach, sytuacja osób młodych 
na rynku pracy znacząco pogorszyła się w związku ze światowym kryzysem i spowolnieniem 
gospodarczym zapoczątkowanym w 2008 roku. Odzwierciedleniem pogorszenia sytuacji były zmiany 
wartości stopy bezrobocia, jakie miały miejsce od 2009 roku. W całym kraju zaobserwowano w tym 
okresie wzrost stopy bezrobocia wśród osób młodych. Wskaźnik ten osiągnął w Polsce swą najwyższą 
wartość w 2013 roku (18,9%), po czym w kolejnych latach następował jego stopniowy spadek.  
W województwie wielkopolskim wartość tego wskaźnika zaczęła maleć wcześniej – po 2011 roku, kiedy 
to osiągnęła swoją najwyższą wartość (16,3%). 

W 2017 roku w województwie wielkopolskim stopa bezrobocia według BAEL dla osób w wieku 
15-29 lat wyniosła 4,3% (w 2015 roku było to 10,9%), co nadal stanowiło najniższą wartość w kraju. 

 
Ryc. 44. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Mimo korzystnej, w porównaniu z innymi regionami, sytuacji osób młodych na rynku pracy  

w Wielkopolsce nadal występuje zróżnicowanie wewnętrzne wartości tego wskaźnika. W czerwcu 2018 
roku różnica pomiędzy najniższym (18,3% – m. Poznań) a najwyższym poziomem (34,4% – powiat 
międzychodzki) udziału osób w wieku do 30 roku życia w ogóle bezrobotnych wyniosła 16,1 p. proc., 
czyli o 3,1 p. proc. mniej niż w czerwcu 2016 roku. 

W czerwcu 2018 roku najwyższy udział osób w wieku do 30. lat w ogóle bezrobotnych 
zaobserwowano w powiatach: międzychodzkim, kępińskim, kolskim, grodziskim, słupeckim, 
pleszewskim, rawickim, wągrowieckim, gostyńskim, tureckim oraz ostrzeszowskim. W powiatach tych 
osoby młode stanowiły powyżej 30% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W przypadku 
niektórych z ww. powiatów wysoki udział osób młodych w ogóle bezrobotnych pokrywał się z wysoką 
stopą bezrobocia w powiecie. Jednak wśród powiatów posiadających wysoki udział młodych 
bezrobotnych znalazły się również powiaty posiadające stopę bezrobocia niższą od średniej 
województwa. Były to powiaty kępiński oraz pleszewski.  

Największy spadek wskaźnika zanotowano w powiatach: kolskim (43,0%), śremskim (39,9%), 
chodzieskim (36,8%), wolsztyńskim (35,0%) oraz nowotomyskim (32,6%). W powiecie międzychodzkim 
zanotowano wzrost liczby osób bezrobotnych na przestrzeni 12 ostatnich miesięcy o 6,1%. Na 
podstawie powyższych danych można więc mówić o dużym zróżnicowaniu województwa 
wielkopolskiego w zakresie udziału osób młodych w ogóle bezrobotnych oraz o trudnej sytuacji osób 
młodych na określonych lokalnych rynkach pracy. 
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Ryc. 45. Udział osób do 30. roku życia w ogóle bezrobotnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim 
według powiatów w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu  

 
Do przedstawienia sytuacji osób młodych na rynku pracy posłużyć może także wskaźnik 

zatrudnienia. Województwo wielkopolskie w 2017 roku, podobnie jak w 2015 roku, zanotowało wynik 
wskazujący na stosunkowo korzystną sytuację osób młodych w regionie. Wielkopolska posiadała 
najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat w kraju, będący o 6,3 p. proc. wyższy od 
średniej krajowej oraz o 12,7 p. proc. wyższy niż w województwie lubelskim, cechującym się najniższą 
wartością wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat w Polsce. 

Na przestrzeni ostatnich lat w województwie wielkopolskim odnotowano wzrost wartości 
wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat – z 43,0% w 2007 roku do 55,3% w 2017 roku, przy czym 
od 2010 roku osiąga on jedną z najwyższych wartości w kraju. 
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Ryc. 46. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2017 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

2.7. Sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
W ostatnich latach w Wielkopolsce odnotowano silne tendencje spadkowe stopy bezrobocia.  

W czerwcu 2018 roku wyniosła ona jedynie 3,3% i był to najniższy wynik w kraju. Jednak sytuacja osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy nie przedstawia się tak dobrze i nadal wymaga szczególnej uwagi 
oraz wprowadzania narzędzi mogących ją poprawić. Dane zebrane podczas Narodowego Spisu 
Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku wykazały, że województwo wielkopolskie 
zamieszkiwało 428 770 osób niepełnosprawnych. 

Mimo że bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowią mało liczną grupę wśród ogółu 
bezrobotnych – w czerwcu 2018 roku w Wielkopolsce zarejestrowanych było 4 145 osób 
niepełnosprawnych, przy ogólnej liczbie bezrobotnych wynoszącej 52 388, to jednak warto zwrócić 
uwagę na dynamikę zmian zachodzących w obu kategoriach. Na przestrzeni ostatniej dekady 
bezrobocie w Wielkopolsce spadło o ponad 50%. Jednak ta sytuacja nie dotyczyła osób 
niepełnosprawnych. O tym, że osobom z niepełnosprawnościami trudniej jest wejść na rynek pracy 
świadczy fakt, że na poziomie województwa w tej grupie zanotowano spadek wartości wskaźnika 
jedynie o 18,7%. Dodać należy, że w latach 2007-2018 w niemal połowie powiatów liczba 
niepełnosprawnych bezrobotnych wzrosła, z czego największe wzrosty zanotowano w powiatach: 
grodziskim, kępińskim, szamotulskim i pilskim. 

W roku 2017 urzędy pracy wyrejestrowały 9 829 osób niepełnosprawnych, z czego 41,5%  
z powodu podjęcia pracy. Jednak tylko 15% z wyrejestrowanych stanowiły osoby, które skorzystały  
z możliwości podjęcia pracy subsydiowanej, pracy społecznie użytecznej, szkolenia lub stażu. Zatem 
zdecydowana większość wyrejestrowanych podjęła działania niezwiązane z finansowaniem z EFS, czy 
też przez środki krajowe. 

W analizie sytuacji osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy warto uwzględnić 
także ich udział w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych zebranych dla województwa 
wielkopolskiego osoby z niepełnosprawnościami w czerwcu 2018 roku stanowiły 7,9% wszystkich 
bezrobotnych. Odsetek ten utrzymywał się na podobnym poziomie od 2015 roku, jednak na przestrzeni 
ostatnich lat zauważyć można tendencję wzrostową – w czerwcu 2018 roku udział osób 
niepełnosprawnych wśród ogółu bezrobotnych był o 3,4 p. proc. wyższy niż w 2007 roku. 

Wyniki uzyskane dla powiatów ukazują pewne rozbieżności między poszczególnymi częściami 
Wielkopolski. Powiaty o najwyższym odsetku tej grupy bezrobotnych w rejestrach to: śremski (15,8%), 
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wolsztyński (15,0%), kaliski (13,8%), wrzesiński (13,2%) oraz pilski (11,2%). Najniższe wartości, 
nieprzekraczające 5%, uzyskały natomiast powiaty gostyński i średzki. 

 
Ryc. 47. Zmiana liczby bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim według powiatów 

w latach 2007 i 2018 (stan na czerwiec 2018 roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 48. Udział osób niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych w województwie wielkopolskim  

w latach 2007-2018 (stan na czerwiec 2018 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 49. Udział bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie 
wielkopolskim według powiatów w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Wzrost udziału niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych niekoniecznie świadczy  

o bezpośrednim pogorszeniu się sytuacji niepełnosprawnych w danym powiecie. Przy generalnym 
zmniejszaniu się liczby bezrobotnych nawet podobny liczbowy odsetek niepełnosprawnych może  
w następnych latach ukazywać wyższy procentowy udział. Wyniki kolejnych badań pokazują jednak 
wyraźnie, że bezrobocie wśród niepełnosprawnych spada mniej dynamicznie w porównaniu do 
bezrobocia w ogóle. Taka tendencja może świadczyć o konieczności podjęcia większej liczby działań 
dedykowanych łagodzeniu skutków bezrobocia wśród tej grupy bezrobotnych. 

Istotnym wskaźnikiem w badaniu sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ich udział 
w zatrudnieniu ogółem. W 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce wyniósł 
24,4%. Wielkopolska, w której wartość wskaźnika osiągnęła poziom 20,7%, nieznacznie tylko odbiegała 
od rezultatu krajowego. Największym udziałem niepełnosprawnych wśród zatrudnionych 
charakteryzowały się województwa lubuskie (32,1%), pomorskie (30,3%) oraz łódzkie (28,2%). Na 
końcu skali, z wyraźnie niższymi wartościami wskaźnika zatrudnienia, znalazły się województwa 
podlaskie (18,5%) oraz zachodniopomorskie (18,9%). Na przestrzeni lat wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Wielkopolsce ulegał nieznacznym zmianom, przyjmując w ostatnich latach 
tendencję wzrostową. W porównaniu z rokiem 2015 jego wartość wzrosła o 4 p. proc. 

W celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy warto zwrócić 
uwagę na pewne cechy demograficzne charakteryzujące tę grupę. W przyszłości wiedza ta może pomóc 
w stworzeniu odpowiedniej strategii dostosowanej do faktycznych potrzeb. 

Analizując strukturę wykształcenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce 
(dane z grudnia 2017 roku), widać wyraźnie, że największą część stanowiły osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (35,7%) oraz gimnazjalnym lub niższym (31%). Najniższy odsetek stanowiły 
natomiast osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące (6,3%). Warto zauważyć, że 
najmniejszy odsetek osób niepełnosprawnych legitymujących się wykształceniem wyższym 
odnotowano w powiatach: krotoszyńskim i złotowskim (odpowiednio 1,7% i 1,8%), najwyższy 
natomiast w powiatach: słupeckim, wrzesińskim i ostrzeszowskim (odpowiednio: 16,9%, 13,3%, 
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12,5%). Największy odsetek w przypadku wykształcenia gimnazjalnego lub niższego uzyskano  
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (44,6%). 

W 2017 roku w strukturze wiekowej niepełnosprawnych bezrobotnych w Wielkopolsce 
największy odsetek stanowiły osoby w przedziale wiekowym 45-54 lat (27,0%) oraz 55-59 lat (22,9%). 
Na tle danych wojewódzkich wyróżniały się dwa powiaty: jarociński, w którym najmłodsza grupa 
wiekowa stanowiła 10,9% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych, oraz powiaty pilski i wolsztyński,  
w których osoby niepełnosprawne powyżej 55. roku życia stanowiły ponad 45% wszystkich 
bezrobotnych. 

 
Ryc. 50. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według wykształcenia oraz wieku 

w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Tab. 10. Liczba ZPCh oraz ZAZ według województw w 2017 roku 

Województwo Liczba ZPCh Liczba ZAZ 

dolnośląskie 85 6 

kujawsko-pomorskie 82 9 

lubelskie 18 7 

lubuskie 56 0 

łódzkie 83 7 

małopolskie 66 10 

mazowieckie 90 8 

opolskie 15 2 

podkarpackie 82 13 

podlaskie 15 4 

pomorskie 77 2 

śląskie 114 13 

świętokrzyskie 38 4 

warmińsko-mazurskie 47 8 

wielkopolskie 154 9 

zachodniopomorskie 16 4 

ogółem 1 038 106 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań wojewodów INF-ZPCh-ZAZ w II półroczu 2017 roku 
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Dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych, tak jak dla wszystkich osób zarejestrowanych  
w PUP, ustalany jest indywidualny profil pomocy. Z danych zebranych w czerwcu 2018 roku wynika, że 
zdecydowana większość tej kategorii bezrobotnych została przyporządkowana do profilu II (2 464 
osoby, czyli 60,6%) oraz do profilu III (1 592 osoby, czyli 39,1%), co wyraźnie wskazuje na potrzebę 
aktywnej pomocy ze strony PUP oraz na duże zagrożenie bezrobociem długotrwałym. Jedynie 11 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych (czyli 0,3%) zaklasyfikowano do I profilu pomocy. 

Istotną formą przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych jest tworzenie 
Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) oraz Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ). Liczba miejsc 
zatrudniających niepełnosprawnych stanowi odpowiedź poszczególnych województw na potrzeby 
osób, które nie radzą sobie na otwartym rynku pracy. Dane pochodzące z końca grudnia 2017 roku 
pokazują, że Wielkopolska pozytywnie wyróżnia się pod tym względem na tle kraju. Jest 
województwem o największej liczbie ZPCh – jest ich tu 154 (w 2015 roku było to 176), podczas gdy  
w kolejnych województwach – śląskim i mazowieckim, jest ich odpowiednio 114 i 90. Najmniejszą liczbą 
ZPCh charakteryzowały się województwa opolskie, podlaskie i zachodniopomorskie, na terenie których 
utworzono jedynie po 15-16 takich zakładów. W Wielkopolsce znajduje się także 9 ZAZ. Większą liczbę 
odnotowano w województwach podkarpackim, śląskim i małopolskim (odpowiednio: 13, 13, 10 ZAZ). 

 
 

2.8. Sytuacja na rynku pracy osób w wieku 50 lat i więcej 
Osoby powyżej 50. roku życia są uznawane za kategorię bezrobotnych znajdujących się  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymagającą podjęcia odpowiednio dobranych środków 
aktywizacyjnych. W czerwcu 2018 roku w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było 13 642 
bezrobotnych powyżej 50. roku życia – tym samym grupa ta stanowiła ponad 1/4 ogółu bezrobotnych 
(26,0%). 

 
Ryc. 51. Liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia i ich udział w ogóle bezrobotnych 

w województwie wielkopolskim w latach 2007-2018 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Na przestrzeni lat 2007-2017 odsetek bezrobotnych powyżej 50. roku życia cechował się 
regularną tendencją zwyżkową (wyjątek stanowiły lata 2008, 2009 oraz 2017, kiedy to odnotowano 
niewielki spadek jego wartości). Mimo że udział osób 50+ w strukturze bezrobotnych wzrasta, to jednak 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tej grupie wiekowej ulega zmniejszeniu – w 2017 roku było to 
o 7 308 osób mniej niż w 2007 roku. Odmienne kierunki obu tendencji wynikają zapewne z obniżenia 
się ogólnej stopy bezrobocia w województwie. 

Wielkopolski rynek pracy cechuje się znacznym zróżnicowaniem. Dysproporcje są widoczne 
także w odniesieniu do udziału osób powyżej 50. roku życia w ogóle bezrobotnych. Różnica między 
najwyższą a najniższą wartością wskaźnika wyniosła w I półroczu 2018 roku 14,7 p. proc. 

 
Ryc. 52. Liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia i ich udział w ogóle bezrobotnych 

w powiatach województwa wielkopolskiego w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w powiatach słupeckim (19,6%), konińskim (20,2%), 

wągrowieckim (21,4%), międzychodzkim (21,6%) oraz pleszewskim (21,6%), natomiast najwyższe  
w powiatach wolsztyńskim (32,2%), poznańskim (30,9%) oraz kaliskim (30,5%). 

Problem bezrobocia wśród osób w wieku 50 lat i więcej może w kolejnych latach przybierać na 
sile ze względu na negatywne tendencje demograficzne obserwowane zarówno w kraju, jak  
i w regionie. Zgodnie z prognozą przewiduje się, że struktura wieku przekształci się z zastojowej  
w regresywną, co oznacza, że z powodu zmniejszającej się liczby urodzeń, przy równoczesnym 
wydłużaniu się przeciętnego dalszego trwania życia, nastąpi istotny przyrost osób starszych oraz spadek 
odsetka osób młodych. 

W strukturze wykształcenia osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w II kwartale 2018 roku 
największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,4%) oraz 
gimnazjalnym lub niższym (34,4%). Udział osób posiadających wykształcenie wyższe wyniósł jedynie 
5,7%, a osób z wykształceniem ogólnokształcącym 4,4%. Podobnie kształtuje się w Wielkopolsce 
struktura ogółu bezrobotnych według wykształcenia, przy czym w tym przypadku widoczny jest 

35
8

38
2

82
9

42
0

23
5

28
8

64
7

14
9

35
0

1
36

5

24
9

30
7

51
5

13
2

18
3

21
4

53
4

23
4

70
8

16
9

2
2

9
5

26
7 32

6

32
6

35
8

12
2

40
1

30
6

12
7 27

9

56
7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

500

1000

1500

2000

2500

ch
o

d
zi

es
ki

cz
ar

n
ko

w
sk

o
 -

tr
zc

ia
n

ec
ki

gn
ie

źn
ie

ń
sk

i

go
st

yń
sk

i

gr
o

d
zi

sk
i

ja
ro

ci
ń

sk
i

ka
lis

ki

kę
p

iń
sk

i

ko
ls

ki

ko
n

iń
sk

i

ko
śc

ia
ń

sk
i

kr
o

to
sz

yń
sk

i

le
sz

cz
yń

sk
i

m
ię

d
zy

ch
o

d
zk

i

n
o

w
o

to
m

ys
ki

o
b

o
rn

ic
ki

o
st

ro
w

sk
i

o
st

rz
es

zo
w

sk
i

p
ils

ki

p
le

sz
ew

sk
i

p
o

zn
ań

sk
i

ra
w

ic
ki

sł
u

p
ec

ki

sz
am

o
tu

ls
ki

śr
e

d
zk

i

śr
e

m
sk

i

tu
re

ck
i

w
ąg

ro
w

ie
ck

i

w
o

ls
zt

yń
sk

i

w
rz

es
iń

sk
i

zł
o

to
w

sk
i

%o
s.

liczba bezrobotnych 50+ udział w ogóle bezrobotnych



ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

64 

mniejszy odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (26,0%) oraz zasadniczym 
zawodowym (27,8%). Większy natomiast niż w przypadku kategorii 50 lat i więcej jest udział 
bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe (13,9%) oraz średnie ogólnokształcące (10,3%). 

W 2017 roku w Wielkopolsce 34,6% osób powyżej 50. roku życia pracowało zawodowo  
(o 8 p. proc. więcej niż w 2007 roku). Wynik ten był nieznacznie wyższy od średniej wartości w Polsce 
(33,2%) i plasował województwo wielkopolskie na trzecim miejscu w kraju (wyższy odsetek osiągnęły 
województwa mazowieckie – 36,1% i pomorskie – 35,9%, natomiast najniższy śląskie – 28,6%). 
Wielkopolska była ponadto jednym z regionów (obok województw: opolskiego i pomorskiego),  
w którym w porównaniu z rokiem 2007 w 2017 roku odnotowano największy wzrost wartości 
wskaźnika zatrudnienia ludności w wieku powyżej 50 lat. Należy podkreślić, że taki wynik był 
spowodowany przede wszystkim wysokim poziomem zatrudnienia mężczyzn z tej kategorii wiekowej  
– wskaźnik zatrudnienia w 2017 roku w przypadku tej grupy wyniósł 44,6%, tj. był o 18,1 p. proc. niższy 
niż w przypadku kobiet. Wyższe wartości wskaźnik zatrudnienia przyjął dla grupy wiekowej 55-64 lat. 
W Wielkopolsce wyniósł on w 2017 roku 49,6% (w porównaniu z 2007 rokiem wzrósł aż o 21,9 p. proc.) 
Tym samym województwo przekroczyło średnią krajową (48,3%). Warto podkreślić, że w tej grupie 
wiekowej również znacznie częściej pracowali zawodowo mężczyźni aniżeli kobiety. Podobna sytuacja 
występowała w pozostałych regionach Polski. 

 
Ryc. 53. Struktura wykształcenia bezrobotnych powyżej 50. roku życia  

w województwie wielkopolskim w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 54. Struktura zatrudnionych osób w wieku 55-64 lat według płci  

w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Wskaźnik aktywności zawodowej (tj. odsetek aktywnych zawodowo – pracujących, osób 

bezrobotnych poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem) w 2017 roku w Wielkopolsce 
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wyniósł 35,5%. We wszystkich regionach odnotowano zbliżone wyniki – najwyższa wartość wskaźnika 
wystąpiła na Mazowszu (37,6%), natomiast najniższa w województwie śląskim (29,6%). 

Badania pokazują, że wśród bezrobotnych powyżej 50. roku życia dominują osoby ze stażem 
pracy wynoszącym 20-30 lat oraz 10-20 lat (odpowiednio 29,8% i 24,4%). Ponadto 17,1% bezrobotnych 
pracowało ponad 30 lat, a jedynie 4,0% nie posiadało żadnego doświadczenia zawodowego. 

Pomimo posiadanego doświadczenia zawodowego osoby bezrobotne w wieku 50 lat i więcej 
dłużej poszukiwały pracy oraz częściej były zagrożone długotrwałym bezrobociem niż pozostali 
zarejestrowani w PUP. Blisko 22% bezrobotnych w tym wieku pozostawało bez pracy przez okres 
krótszy niż 3 miesiące, natomiast w przypadku ogółu bezrobotnych wskaźnik ten wyniósł 31%. Dla aż 
44% zarejestrowanych należących do tej kategorii wiekowej, tj. o 10 p. proc. mniej niż w przypadku 
ogółu bezrobotnych (34,3%), okres rejestracji w PUP wynosił ponad rok. 

 
Ryc. 55. Struktura bezrobotnych powyżej 50. roku życia według stażu pracy  

w województwie wielkopolskim w czerwcu 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Stosunkowo trudną sytuację osób w tym wieku na rynku pracy potwierdzają także wyniki 

badania osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, zrealizowanego przez WUP w Poznaniu21. Jednym 
z wniosków płynących z ww. badania było to, że osoby powyżej 50. roku życia nie tylko częściej były 
zwalniane z inicjatywy pracodawcy, ale także były mniej chętnie zatrudniane przez pracodawców niż 
osoby młodsze. Czynnik ten, wraz z problemami zdrowotnymi, był najczęściej wskazywaną przyczyną 
trudności w znalezieniu zatrudnienia przez respondentów. Takie stwierdzenia znajdują 
odzwierciedlenie w opiniach przedstawicieli PUP, którzy w ramach badania ankietowego 
realizowanego przez WUP w Poznaniu jako główne przyczyny problemów osób powyżej 50. roku życia 
na rynku pracy najczęściej wskazywali: stan zdrowia, niechęć pracodawców do zatrudniania osób 
starszych oraz stereotypy dotyczące efektywności pracy tej grupy. Ponadto przedstawiciele wszystkich 
PUP w województwie wielkopolskim przyznali, że osoby bezrobotne, które przekroczyły 50. rok życia 
są grupą trudniejszą do aktywizacji niż pozostałe. Kolejnym ważnym wnioskiem z badania był fakt, iż 
zaledwie 31% osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia zadeklarowało gotowość do podjęcia pracy 
po nabyciu prawa do emerytury, natomiast co trzeci (33,3%) odrzucał taką ewentualność. Około 35% 
nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii. Czynnikami najbardziej skłaniającymi do podejmowania 
pracy po osiągnięciu praw do emerytury były uzyskanie dodatkowego źródła dochodu (30,4%) oraz 
możliwość zatrudnienia dopasowanego do stanu zdrowia (26,4%). 

Obecnie bezrobotni powyżej 50. roku życia znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wiele 
ofert pracy nie jest dostosowanych do ich potrzeb, a duża część pracodawców nadal postrzega 

                                                                 
21 WUP w Poznaniu we współpracy z PUP województwa wielkopolskiego zrealizował anonimowe badanie osób, które 
przekroczyły 50. rok życia i są zarejestrowane jako osoby bezrobotne na terenie województwa wielkopolskiego. Badanie zostało 
zrealizowane w okresie luty-maj 2018 roku i objęło łącznie 3 462 osoby. 
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bezrobotnych w tym wieku jako mniej mobilnych, niechętnych do zdobywania nowych umiejętności  
i nieposiadających wymaganych współcześnie kwalifikacji, m.in. obsługi nowoczesnych technologii, czy 
znajomości języków obcych. Pozytywne tendencje na rynku pracy mogą spowodować w dłuższej 
perspektywie czasu spadek bezrobocia wśród osób należących do kategorii 50 lat i więcej oraz 
docenienie przez pracodawców niewątpliwych atutów pracowników tej grupy wiekowej, takich jak np. 
bezcenne doświadczenie zawodowe przekazywane nowo zatrudnionym. 

 
 

2.9. Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy 
Spadek stopy bezrobocia i liczby osób w wieku produkcyjnym w Wielkopolsce zmienia 

uwarunkowania na rynku prac – z sytuacji nadmiaru siły roboczej na występowanie nadmiaru ofert 
pracy w stosunku do osób chętnych do podjęcia zatrudnienia. Za sprawą poprawy sytuacji gospodarczej 
Wielkopolska jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla obywateli zza wschodniej granicy. Wśród 
obcokrajowców przeważa jednak migracja krótkookresowa trwająca zazwyczaj nie dłużej niż kilka 
miesięcy, głównie w celach ekonomicznych dla szybkiego zarobku, związana z możliwością znalezienia 
pracy lepiej płatnej niż w kraju pochodzenia. 

Najwięcej oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na zasadach 
uproszczonych (w 2017 około 95%) dotyczy obywateli Ukrainy. Zła sytuacja ekonomiczna w Ukrainie, 
brak pracy oraz niskie zarobki są powodem dużego napływu cudzoziemców. Nie bez znaczenia jest 
również konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy. Napływ imigrantów zarobkowych wiąże się również  
z obowiązującymi od 2014 roku przepisami o uproszczonym trybie powierzania wykonywania pracy 
obywatelom 6 państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy) bez konieczności 
uzyskiwania zezwolenia w okresie maksymalnie do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie 
oświadczenia pracodawcy złożonego w PUP. Z analizy danych WUP w Poznaniu wynika, że w 2017 roku 
do PUP w Wielkopolsce wpłynęły 182 194 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom na zasadach uproszczonych. 

 
Tab. 11. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych na zasadach uproszczonych w wielkopolskich PUP  

w latach 2012-2017 

Przekrój terytorialny 
Liczba zarejestrowanych oświadczeń w PUP 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podregion kaliski 4 567 3 255 8 569 22 360 39 405 50 482 

podregion koniński 113 51 104 1 022 3 103 7 024 

podregion leszczyński 1 721 1 390 2 085 6 870 15 327 19 855 

podregion pilski 255 312 826 2 195 4 251 6 194 

podregion poznański 5 629 6 705 10 403 26 181 64 886 98 639 

województwo wielkopolskie 12 285 11 713 21 987 58 628 126 972 182 194 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Wielkopolska w 2017 roku zajęło 3. miejsce pod względem liczby oświadczeń rejestrowanych  

w powiatach (niemal 10% wszystkich oświadczeń) – za województwami mazowieckim (niecałe 23%)  
i dolnośląskim (prawie 12%). Aż 44,3% cudzoziemców starających się o pracę w Polsce miało 26-40 lat. 
Najczęstsze kierunki proponowanego im zatrudnienia to: działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca (sekcja N; 38,1%), przetwórstwo przemysłowe (sekcja C; 18,6%), budownictwo 
(sekcja F; 11,8%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A; 9,4%). Najczęściej 
sprowadzano pracowników w celu realizacji tzw. prac prostych (50,5%) oraz jako robotników 
przemysłowych i rzemieślników (24,1%). Najbardziej popularną formą współpracy była umowa zlecenie 
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(57,5%), zaś proponowany okres na jaki pracodawcy wystawiali oświadczenie wynosił najczęściej  
3-6 miesięcy (84,3%). 

 
Ryc. 56. Odsetek cudzoziemców zarejestrowanych na zasadach uproszczonych w wielkopolskich PUP  

według dominujących branż w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
W związku z tym, że w dużej mierze mamy do czynienia z migracją czasową (oświadczenia 

wystawiane są na okres do 6 miesięcy, po czym pracownik musi wrócić do swojego kraju na 6 miesięcy), 
pracodawcy niechętnie inwestują w rozwój pracownika poprzez przeznaczanie środków na szkolenia  
z języka polskiego. Najczęściej cudzoziemcy są w tej kwestii zostawieni sami sobie. 
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Zestawiając liczbę oświadczeń zarejestrowanych w PUP w latach 2010-2017 według powiatów, 
widoczna jest zdecydowana, niezmienna dominacja powiatu poznańskiego (wraz z miastem Poznań)  
– mniej więcej co trzecie oświadczenie dotyczyło powierzenia pracy w tym powiecie. Tylko w 2017 roku 
było to 37,1% ogółu oświadczeń, tj. ponad 67 tys. rejestracji. Wśród pozostałych powiatów największy 
udział w ogóle zarejestrowanych oświadczeń (powyżej 5%) w 2017 roku dotyczył powiatów: kaliskiego 
(6,7%) i ostrowskiego (6,4%), a najniższy (poniżej 0,5%) powiatów: złotowskiego, chodzieskiego, 
kolskiego i słupeckiego. 

Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu również liczba wydawanych w regionie zezwoleń na pracę oraz zezwoleń 
na pobyt dla cudzoziemców rośnie z roku na rok. 

 
Ryc. 57. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych na zasadach uproszczonych w wielkopolskich PUP w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu  
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Tab. 12. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych na zasadach uproszczonych w wielkopolskich PUP  
według branż w 2017 roku 

Przekrój 
terytorialny 

Liczba zarejestrowanych oświadczeń w 2017 roku, w tym w branży: 

rolnictwo  
i pokrewne 

budownictwo  
i pokrewne 

handel przemysł transport 
dostawa 

wody 

działalność  
w zakresie 

usług 
administro-

wania 

działalność 
profesjo-

nalna, 
naukowa  

i techniczna 

pozostałe 

podregion  
kaliski 

6 322 5 755 2 052 13 541 1 651 2 255 16 368 884 1 654 

podregion  
koniński 

372 653 108 349 871 166 738 149 3 618 

podregion  
leszczyński 

3 234 2 452 1 978 2 276 1 628 310 7 162 149 666 

podregion 
pilski 

1 049 1 036 164 1 281 1 195 25 788 175 481 

podregion  
poznański 

6 106 11 693 4 846 16 427 4 494 2 776 44 297 2 326 5 674 

województwo 
wielkopolskie 

17 083 21 589 9 148 33 874 9 839 5 532 69 353 3 683 12 093 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 58. Liczba zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców wszystkich narodowości w województwie 

wielkopolskim w 2018 roku (stan na sierpień 2018 roku) – profil wnioskodawcy według celu pobytu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
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Ryc. 59. Liczba wydanych pozytywnych decyzji dla cudzoziemców wszystkich narodowości  
w województwie wielkopolskim w latach 2007-2018 (stan na sierpień 2018 roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

 
Ryc. 60. Struktura zezwoleń na pobyt czasowy (cel pobytu związanego z pracą) według obywatelstwa 

wnioskodawcy w województwie wielkopolskim w 2018 roku (stan na sierpień 2018 roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

 
Przyciąganie młodych pracowników m.in. z Ukrainy wydaje się skutecznym lekarstwem na 

negatywne perspektywy demograficzne i rosnące deficyty kadrowe. Aby zrównoważyć ubytek siły 
roboczej, wypełnić go poprzez otwarcie rynku pracy na migrację ludności w wieku produkcyjnym, 
Polska powinna, według szacunku Ośrodka Badań nad Migracjami, przyjąć do 2020 roku ponad milion 
imigrantów, a do 2040 roku aż 4,5 miliona22. 

Wielkopolska powinna przygotowywać się na stopniowe zmniejszenie napływu imigrantów 
zarobkowych z Ukrainy. Zniesienie obowiązku posiadania wiz i wprowadzenie paszportów 
biometrycznych dla obywateli Ukrainy podróżujących do UE będzie skutkować odpływem pracowników 
do państw takich jak Niemcy, gdzie będą mogli liczyć na wyższe zarobki niż w Polsce. Być może 
ratunkiem dla Polski staną się pracownicy z Białorusi, ale rozważa się także pozyskiwanie pracowników 
z bardziej odległych krajów, takich jak Wietnam, Indie, Nepal czy Macedonia. Nasz kraj i region stoją  
w obliczu konieczności zmiany polityki wobec cudzoziemców jako pracowników. Rekomenduje się 
stworzenie polityki migracyjnej biorącej pod uwagę potrzeby rynku na określonych pracowników  
i ułatwiającej sprowadzanie ich do Polski na kilka lat, bądź na stałe. Należałoby również rozważyć 
dofinansowanie szkoleń dla pracodawców chcących zatrudniać cudzoziemców oraz dla samych 
cudzoziemców, pomagających odnaleźć się w zawiłych procedurach związanych z ich zatrudnianiem. 
Warto byłoby także dofinansować stanowiska pracy dla cudzoziemców, tak, by zapewnić im lepsze 
warunki pracy.  

                                                                 
22 Raport: Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa, 2016 r. 
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2.10. Powracający na polski rynek pracy 
W PUP województwa wielkopolskiego w 2017 roku zarejestrowało się 5 731 osób 

powracających do Polski po okresie zatrudnienia poza granicami kraju. Było to 4,4% (4,0% w 2016 roku) 
wszystkich osób zarejestrowanych w wielkopolskich urzędach pracy. Osoby rejestrujące się pracowały 
wcześniej najczęściej w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii. Pozostałe były 
zatrudnione m.in. w Irlandii, Danii, Szwajcarii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Czechach, Włoszech, 
Islandii, Finlandii, na Cyprze oraz w USA. 

W województwie wielkopolskim największy udział osób bezrobotnych powracających do Polski 
po zakończeniu zatrudnienia poza granicami kraju w ogólnej liczbie powracających notowany był  
w subregionach: konińskim (51,7%), pilskim (15,3%) i kaliskim (14,2%). Najwięcej osób powracających 
z zagranicy odnotowano w powiatach: kolskim (18,6%), konińskim (18,3%), słupeckim (9,8%), 
tureckim (5,0%) i obornickim (4,9%). 

 
Ryc. 61. Liczba bezrobotnych rejestrujących się w wielkopolskich PUP po okresie zatrudnienia  

poza granicami Polski w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
 

2.11. Absencja chorobowa pracowników 
Uzupełnieniem informacji dotyczących rynku pracy jest analiza zjawiska takiego jak absencja 

chorobowa pracowników. Pomimo, że w dużej mierze zjawisko to związane jest z poziomem zdrowia 
społeczeństwa oraz kondycji systemu ochrony zdrowia, jego dynamika ma również wpływ na sytuację 
na rynku pracy. 

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiane jest na okres, w którym 
ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy. Odsetek osób 
ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), którym wystawiono ww. zaświadczenie 
w województwie wielkopolskim kształtował się w 2017 roku na poziomie 10,1% (10,2% w 2016 roku), 
co plasowało województwo na 3. miejscu w kraju za województwami mazowieckim (14,0%) i śląskim 
(12,8%). Niekorzystnie przedstawia się również pozycja regionu w odniesieniu do przeciętnej liczby dni 
absencji – 43,9 dni w Wielkopolsce, przy średniej w kraju 37,4 dni. Z kolei po przeliczeniu liczby osób 
objętych zwolnieniami lekarskimi na liczbę pracujących sytuacja w regionie kształtowała się 
zdecydowanie lepiej (z uwagi na stosunkowo dużą liczbę pracujących w porównaniu do innych 
województw) – w 2016 roku Wielkopolska zajęła 10. miejsce w tym zestawieniu. 
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Tab. 13. Osoby ubezpieczone w ZUS, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby własnej osób 
według województw w latach 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 

2016 2017 

liczba osób % 
liczba osób 
na 10 tys. 

pracujących* 

przeciętna 
liczba dni 
absencji 

liczba osób % 
przeciętna 
liczba dni 
absencji 

Polska 6 355,0 100,0 4,2 37,5 6 570,1 100,0 37,4 

dolnośląskie 510,5 8,0 4,6 36,1 529,0 8,1 35,6 

kujawsko-pomorskie 329,7 5,2 4,6 38,4 336,9 5,1 29,3 

lubelskie 291,6 4,6 3,5 35,7 304,1 4,6 35,9 

lubuskie 161,3 2,5 4,7 36,4 164,8 2,5 36,1 

łódzkie 429,4 6,8 4,4 45,8 446,4 6,8 45,2 

małopolskie 506,5 8,0 3,7 36,8 526,5 8,0 36,7 

mazowieckie 890,6 14,0 3,5 35,0 920,0 14,0 35,1 

opolskie 154,6 2,4 4,7 34,3 167,2 2,5 34,3 

podkarpackie 303,1 4,8 3,6 40,6 313,9 4,8 40,6 

podlaskie 156,1 2,5 3,7 33,3 164,5 2,5 33,6 

pomorskie 381,9 6,0 4,6 37,2 393,0 6,0 37,3 

śląskie 812,8 12,8 4,8 37,0 842,9 12,8 36,7 

świętokrzyskie 178,2 2,8 3,8 44,4 184,0 2,8 43,9 

warmińsko-mazurskie 209,6 3,3 4,7 37,6 215,6 3,3 37,4 

wielkopolskie 646,8 10,2 4,3 38,6 666,8 10,1 38,6 

zachodniopomorskie 262,1 4,1 4,8 35,8 270,4 4,1 35,8 

nieustalone 130,3 2,1 - 33,6 124,0 1,9 31,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS i BDL GUS 

 
Duży wpływ na absencję chorobową pracowników mają warunki pracy, rodzaj wykonywanej 

pracy, czynniki psychospołeczne oraz satysfakcja czerpana z wykonywania danej pracy. Najczęściej ze 
zwolnień lekarskich w 2017 roku korzystały osoby pracujące w branżach przetwórstwo przemysłowe 
(sekcja C według klasyfikacji PKD) – 26,5% wszystkich pracowników oraz handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych (sekcja G) – 16,4% osób. Od 4% do 8% osób objętych zwolnieniami 
lekarskimi pracowało w branżach: edukacja (P) – 7,9%, administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) – 6,7%, budownictwo (F) – 6,6%, działalność w zakresie 
usług administrowania i działalność wspierająca (N) – 5,6%, transport i gospodarka magazynowa (H)  
– 5,3%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) – 4,6%. 

Odmienne wyniki prezentuje zestawienie liczby osób, którym wydano zwolnienie lekarskie 
według sekcji gospodarki narodowej w przeliczeniu na liczbę osób pracujących. Największa absencja 
chorobowa w tym przypadku w 2016 roku23 dotyczyła takich branż jak: administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) – 9,6 osób/10 tys. pracujących, działalność  
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) – 6,7 osób, działalność związana  
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) – 5,4 osób oraz działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa (K) – 5,1 osób. Wartość wskaźnika w przypadku pozostałych branż (z wyjątkiem 
sekcji A) kształtowała się w granicach 3,3- 4,8 osób/ 10 tys. pracujących. Najmniej zwolnień wydano  
w przypadku sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) – jedynie 0,4 osoby/10 tys. 
pracujących. 

                                                                 
23 Dane BDL GUS dotyczące liczby pracujących według sekcji gospodarki narodowej (klasyfikacja PKD 2007) dostępne za rok 2016 
(stan na wrzesień 2018 r.). W odniesieniu do roku 2017 odsetek osób przebywających na zwolnieniach lekarskich  
w poszczególnych branżach nie uległ znacznym zmianom (zmiany w poszczególnych branżach kształtowały się na poziomie do 
1%). 
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W odpowiedzi na cel szczegółowy Działania 6.6 w ramach WRPO 2014+, jakim jest wzrost szans 
na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia,  
w Wielkopolsce realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej w ramach PI 8vi Aktywne i zdrowe 
starzenie się. Powinny one wpłynąć na niwelowanie problemu absencji chorobowej wśród 
pracowników. 

 
Ryc. 62. Odsetek osób ubezpieczonych w ZUS, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby 

własnej według sekcji gospodarki narodowej (PKD 2007) w Polsce i Wielkopolsce w 2017 roku 

 

A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
B - Górnictwo i wydobywanie 
C - Przetwórstwo przemysłowe 
D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 
E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
F - Budownictwo 
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
H - Transport i gospodarka magazynowa 
I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
J - Informacja i komunikacja 
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
P - Edukacja 
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
S - Pozostała działalność usługowa 
T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 
U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 
inne – sekcja nieustalona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS 

 
  

0

5

10

15

20

25

30

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U inne

sekcja gospodarki narodowej wg klasyfikacji PKD 2007

WIELKOPOLSKA POLSKA



ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

74 

Ryc. 63. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby własnej 
w przeliczeniu na 10 tys. osób pracujących według sekcji gospodarki narodowej (PKD 2007) w Wielkopolsce na 

tle odsetka osób korzystających ze zwolnień w danej branży w 2016 roku 

 
A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
B - Górnictwo i wydobywanie 
C - Przetwórstwo przemysłowe 
D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 
E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
F - Budownictwo 
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
H - Transport i gospodarka magazynowa 
I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
J - Informacja i komunikacja 
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
P - Edukacja 
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
S - Pozostała działalność usługowa 
T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 
U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 
inne – sekcja nieustalona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS i BDL GUS 

 
 

2.12. Przedsiębiorstwa i miejsca pracy 
2.12.1. Liczba podmiotów gospodarczych i miejsc pracy 

Wielkopolska zaliczana jest do grona najprężniej rozwijających się gospodarczo województw  
w Polsce, o czym świadczą wartości podstawowych wskaźników rozwoju gospodarczego. Pod 
względem produktu krajowego na mieszkańca oraz wytworzonej wartości dodanej, jak i dynamiki ich 
wzrostu, znajduje się w ścisłej czołówce, osiągając wyższe wskaźniki ekonomiczne w porównaniu do 
średnich wartości dla kraju. 
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Dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość jest cechą wyróżniającą wielkopolską 
gospodarkę. Charakteryzują ją jednocześnie zjawiska pozytywne i negatywne. Wśród pozytywnych, 
które zdecydowanie przeważają w regionie, wyróżnić można m.in. szybki i stabilny przyrost liczby 
podmiotów sektora MŚP, korzystną strukturę rodzajową firm, ich rosnący potencjał ekonomiczno-
wytwórczy, długotrwałe tradycje wielu branż i działalności, wysoką produktywność przedsiębiorstw, 
wysoki poziom nakładów inwestycyjnych związany m.in. z zainteresowaniem Wielkopolską ze strony 
firm dużej i średniej wielkości (w tym dalsze angażowanie kapitału zagranicznego), wysokie kwalifikacje 
pracowników przy relatywnie niskich kosztach pracy, wzrost zdolności przedsiębiorców do 
wykorzystania funduszy unijnych, a także zwiększanie się zaangażowania samorządów w rozwój 
przedsiębiorstw. Pomimo wielu pozytywnych tendencji dominujący w strukturze wielkościowej firm 
sektor MŚP jest od wielu lat przedmiotem dodatkowego wsparcia z funduszy UE. Wśród negatywnych 
zjawisk charakteryzujących wielkopolską gospodarkę, które mogłoby być obszarem interwencji  
w kolejnych latach należą: niedostateczne wyposażenie kapitałowe części firm, mała liczebność firm 
wysokiej technologii, niska innowacyjność przedsiębiorstw, słabe wykorzystanie rodzimego potencjału 
badawczo-rozwojowego, niewystarczające powiązania między samymi przedsiębiorstwami oraz 
między podmiotami a sektorem badawczo-rozwojowym, opór społeczny przed nowymi inwestycjami, 
a także słaby rozwój wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu. 

Pochodną wpływu powyższych czynników jest stan liczbowy wielkopolskich przedsiębiorstw.  
W 2017 roku na Wielkopolskę przypadało około 9,8% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w całym kraju w rejestrze REGON, tj. 422,1 tys. z 4,3 mln jednostek. Liczba podmiotów gospodarczych 
sytuowała region na 3. miejscu w Polsce za województwami mazowieckim i śląskim. Generalnie  
w Wielkopolsce w ostatnich latach przyrost liczby podmiotów gospodarczych następował podobnie jak 
w kraju i kształtował się na poziomie 1-3% rocznie. 

W przeliczeniu na 10 tys. ludności w regionie w 2017 roku zarejestrowanych było 1 210 
podmiotów, co stanowiło 107,9% wartości w kraju (1 121 podmiotów). Uwzględniając podział na 
podregiony, najwyższe wartości wskaźnika dotyczyły w szczególności Poznania (2 090) i podregionu 
poznańskiego (1 331), zaś najniższe podregionów: pilskiego (878), konińskiego (935) i kaliskiego (976). 

W gronie podmiotów w 2017 roku dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w liczbie 302,9 tys. (71,8%) wobec 119,2 tys. osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej. Ponad 96,5% podmiotów gospodarki narodowej (tj. 407,4 tys.  
w 2017 roku) reprezentowało sektor prywatny. 

Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych od wielu lat pozostaje niezmienna z wyraźną 
dominacją mikroprzedsiębiorstw (do 10 zatrudnionych) – 95,4% w Wielkopolsce w 2017 roku, wobec 
95,8% w kraju. Sektor MŚP to dodatkowo 4,5% przedsiębiorstw ogółem w Wielkopolsce, a 4,3% w kraju. 

Dominująca działalnością Wielkopolskich przedsiębiorstw, według klasyfikacji PKD 2007, była  
w 2017 roku sekcja G – handel; naprawa pojazdów samochodowych, którą reprezentowało 24,2% firm 
(23,9% w Polsce). Dużą grupę stanowiły podmioty gospodarcze działające w sekcjach F - budownictwo 
(13,1%) oraz M – działalność profesjonalna naukowa i techniczna (10,1%). Do pozostałych 
wyróżniających się sekcji należały: C – przetwórstwo przemysłowe (9,5%), S i T – pozostała działalność 
usługowa; gospodarstwa domowe (6,4%), H – transport i gospodarka magazynowa (5,9%), Q – opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (5,5%) oraz L – obsługa nieruchomości (4,4%). Struktura działalności 
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim nie odbiegała znacznie od struktury na poziomie kraju. 

Kluczowymi wskaźnikami obrazującymi aktualny stan wielkopolskiej przedsiębiorczości są 
wskaźniki związane z nowo zarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi oraz nowo utworzonymi 
miejscami pracy. W 2017 roku w Wielkopolsce zarejestrowano 34,9 tys. nowych podmiotów 
gospodarczych, co stanowiło 9,6% nowo zarejestrowanych podmiotów w kraju. Ogólna liczba 
podmiotów z roku na rok systematycznie wzrasta, co oznacza, że liczba nowych przedsiębiorstw 
przewyższa liczbę firm likwidowanych. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2017 roku w regionie 
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zarejestrowano 100 podmiotów gospodarczych, co klasyfikowało go na 6. miejscu w kraju. Była to 
wartość wyższa od średniej dla Polski, która wyniosła 94 podmioty na 10 tys. ludności. 

Równolegle z powyższymi wskaźnikami obserwowany jest systematyczny wzrost liczby miejsc 
pracy, które oferują przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku liczby podmiotów gospodarczych na 
przestrzeni ostatnich kilku lat liczba nowo powstałych miejsc pracy była wyższa niż likwidowanych.  
W roku 2017 utworzono 75,0 tys. nowych miejsc pracy, zlikwidowano zaś 26,4 tys. Pozytywną 
tendencją jest zmniejszająca się corocznie liczba likwidowanych miejsc pracy, przez co następuje ogólny 
wzrost miejsc pracy w regionie. 

 
Ryc. 64. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w województwie wielkopolskim w latach 2008-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

2.12.2. Przeżywalność przedsiębiorstw 
Z faktem rosnącej liczby nowych przedsiębiorstw oraz miejsc pracy powiązana jest kwestia ich 

przeżywalności po utworzeniu. Zaprezentowane niżej wyniki badania przeżywalności przedsiębiorstw24 
odnoszą się do całego kraju. Biorąc jednak pod uwagę zbliżone tendencje w zakresie poszczególnych 
wskaźników w obszarze gospodarki, a w szczególności przedsiębiorczości, na poziomie województwa i 
kraju można domniemywać, iż tendencje krajowe w zakresie przeżywalności przedsiębiorstw również 
nie będą znacząco od siebie odbiegać. 

Pierwszy rok działalności przeżywały w Polsce nieco ponad dwie na trzy firmy (spośród firm 
założonych w 2016 roku25 do 2017 przetrwało 69,9% podmiotów). W przekroju terytorialnym 
najwyższą wartość wskaźnika przeżywalności odnotowano w przedsiębiorstwach w województwach: 
śląskim (81,2%), podkarpackim (80,0%), podlaskim (78,6%), warmińsko-mazurskim (78,3%), łódzkim 
(76,2%) i mazowieckim (73,1%). Najniższe jego wartości odnotowano natomiast w województwach: 
opolskim (60,3%), lubuskim (60,4%), dolnośląskim (60,9%), lubelskim (62,1%) i świętokrzyskim (62,9%). 

                                                                 
24 Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012-2017, GUS, Warszawa, 2018 r.; Raport o stanie sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2018 r. 
25 W ramach badania GUS pn. Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012-2017 przeanalizowano sytuację 256 479 
przedsiębiorstw niefinansowych powstałych w 2016 roku. 
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Wielkopolskę, przy stosunkowo dużej liczbie przedsiębiorstw powstałych w 2016 roku w przeliczeniu 
na 1 000 ludności w skali kraju, charakteryzowała średnia wartość wskaźnika przeżywalności nowo 
powstałych firm, która kształtowała się na poziomie 63,9%. 

Pod względem struktury wielkościowej przedsiębiorstw najniższa przeżywalność 
charakteryzowała mikroprzedsiębiorstwa – pierwszy rok działalności przeżywało niecałe 70% z nich. 
Większą szansę na przetrwanie pierwszego roku miały większe podmioty – 95% dużych, 92% średnich 
i blisko 81% małych przedsiębiorstw powstałych w 2016 roku kontynuowało działalność także w 2017 
roku. Najmniejsze firmy (mikroprzedsiębiorstwa) cechowała też najniższa przeżywalność piątego roku 
działalności (89%) – dla pozostałych grup wielkości wartość tego wskaźnika przekraczała 97%. 

Wskaźnik przeżywalności przedsiębiorstw był wyższy w kolejnych latach prowadzenia 
działalności. Wskaźnik przeżycia piątego roku, tj. w przypadku firm utworzonych w roku 2012  
i funkcjonujących do roku 2017, wyniósł 88,8%. Najniższe wartości tego wskaźnika dotyczyły  
– podobnie jak we wcześniejszej analizie – mikroprzedsiębiorstw (88,6%). Z kolei pozostałe klasy 
wielkości lepiej poradziły sobie w warunkach panujących na rynku – piąty rok przeżyła większość 
małych, średnich i dużych podmiotów, które powstały w 2012 roku i przetrwały do roku 2017 
(odpowiednio 98,8%, 97,6% i 99,2%). 

Spośród przedsiębiorstw utworzonych w 2016 roku najwyższe wskaźniki przeżycia pierwszego 
roku zanotowano w sekcjach: S – pozostała działalność usługowa (81,1%), L – obsługa rynku 
nieruchomości (80,0%), M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (76,4%) oraz J  
– informacja i komunikacja (75,6%). Najniższe natomiast w sekcjach: I – zakwaterowanie i gastronomia 
(65,2%), G – handel, naprawa pojazdów samochodowych (65,7%), N – administrowanie i działalność 
wspierająca (65,7%) oraz R – kultura, rozrywka i rekreacja (65,9%). 

 
Ryc. 65. Wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw powstałych w 2016 roku w ciągu roku od utworzenia  

według przeważającego rodzaju działalności w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012-2016, GUS, Warszawa, 

2018 r. 

 
Biorąc pod uwagę pięcioletni okres działalności firm od momentu jej powstania (od 2012 do 

2017 roku), najlepszą sytuacją pod względem przeżywalności charakteryzowały się przedsiębiorstwa 
reprezentujące sekcje: I – zakwaterowanie i gastronomia (98,5%), N – administrowanie i działalność 
wspierająca (98,1%), J – informacja i komunikacja (96,7%), L – obsługa rynku nieruchomości (96,7%)  
i M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (94,3%). Najniższe wartości wskaźnika 
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odnotowano natomiast w sekcjach: F – budownictwo (78,3%), C – przemysł (87,5%) oraz R – kultura, 
rozrywka i rekreacja (87,8%). Analizy dwóch okresów funkcjonowania firm na rynku wskazują na niską 
przeżywalność przedsiębiorstw w sekcjach I oraz N w ciągu pierwszego roku działalności, która jednak 
rośnie wraz z liczbą lat funkcjonowania, a po pięciu latach jest najwyższa wśród pozostałych sekcji. 

 
 

2.12.3. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw 
W celu wsparcia przystosowania się pracowników i zatrudniających ich przedsiębiorstw 

(mikro, małych i średnich) do zmian zachodzących na rynku pracy, w perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej 2014-2020 uruchomiona została ogólnodostępna Baza Usług Rozwojowych (BUR). 
Zastąpiła ona funkcjonującą w perspektywie 2007-2013 wyszukiwarkę usług szkoleniowych. Jej 
powstanie wynika w głównej mierze z Umowy Partnerstwa, zgodnie z którą BUR stanowi najważniejszy 
element krajowego systemu zapewniania usług rozwojowych. BUR jest swego rodzaju platformą, za 
pośrednictwem której zarówno przedsiębiorcy, jak i ich pracownicy mogą znaleźć odpowiednią dla 
siebie ofertę usług rozwojowych tj. wszelkich działań, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy 
i jego pracowników poprzez nabycie, utrzymanie lub wzrost umiejętności, kompetencji (np. doradztwo, 
audyt kompetencji, szkolenie, studia podyplomowe, mentoring). Serwis ten prowadzony jest przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie podmioty oferujące swoje usługi poprzez BUR 
musiały przejść pozytywną weryfikację jakości świadczonych usług. 

Środki finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników 
pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach EFS, co jest równoznaczne z możliwością 
uzyskania dofinansowania na dowolne, wybrane przez przedsiębiorcę szkolenie. Usługi rozwojowe 
świadczone poprzez BUR mają możliwość dofinansowania do 80% ceny usługi. W obecnym systemie 
(tzw. Podmiotowym Systemie Finansowania – PSF) przedsiębiorca zgłasza się do operatora (podmiotu 
wybranego w danym województwie odpowiedzialnego za dystrybucję dofinansowania dla 
przedsiębiorców), który zweryfikuje jego dane i zawrze z nim umowę na realizację usług rozwojowych. 
W Wielkopolsce operatorami regionalnymi są: w subregionie konińskim – Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Koninie, w subregionie leszczyńskim – Zakład Doskonalenia Zawodowego,  
w subregionie kaliskim – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w subregionie poznańskim – Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o., a w subregionie pilskim – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego S.A. 

BUR jako narzędzie wspierające dostęp do usług rozwojowych dla MŚP jest cennym źródłem 
informacji o rynku tychże usług i odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych korzystaniem z usług 
rozwojowych. Wydaje się jednak, że najbardziej istotną kwestią jest rozpoznawalność BUR wśród 
odbiorców wsparcia. Wpływ na to ma przede wszystkim polityka rozwojowa firmy tj. odpowiednio 
zaplanowany proces kształcenia pracowników. Nie bez znaczenia jest świadomość przedsiębiorców na 
temat istotności budowania przewagi konkurencyjnej dzięki zaplanowanemu procesowi inwestowania 
w kadry, poprzedzonym rozpoznaniem potrzeb firmy i jej pracowników. Jak wskazują wyniki badania 
ewaluacyjnego pn. Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych 
świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania 
Podmiotowego Systemu Finansowania, 39% małych i 27% mikro firm, które nie korzystały jeszcze z PSF 
wyraziło chęć przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych pracowników. Przedsiębiorstwa  
(tj. 32% firm) decydują się na inwestycje w kadry nawet pomimo braku identyfikacji potrzeb 
rozwojowych. Lokata kapitału w rozwój pracowników związana jest głównie ze strategią działalności 
firmy (61%), zwiększeniem ich efektywności (54%), a także z potrzebami zgłaszanymi przez samych 
zatrudnionych (44%). Istotnym faktem jest gotowość inwestowania w kadry – największa wśród 
średnich firm (86%) i małych (62%) a mniejsza w firmach mikro (27%). 
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Powodami nieinwestowania przedsiębiorców w usługi rozwojowe dla pracowników są m. in. 
brak środków finansowych na ten cel (30%), brak czasu (25%) oraz brak potrzeb (22%). Odpowiedzią 
na problemy przedsiębiorców z finansowaniem usług rozwojowych jest wspomniany wcześniej PSF, 
który umożliwia dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej w zakresie: 50% – średnie 
przedsiębiorstwa, 70% – małe przedsiębiorstwa, 80% – mikroprzedsiębiorstwa. Aż 87% ankietowanych 
w ramach ww. badania ewaluacyjnego firm potwierdziło, że dzięki dofinansowaniu usług rozwojowych 
mogło wysłać na szkolenia itp. większą liczbę pracowników. 

 
Ryc. 66. Powody finansowania oraz braku finasowania usług rozwojowych przez przedsiębiorstwa  

w Polsce (pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług 

rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu 
Finansowania”, Konsorcjum: Dane Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o., Warszawa, 2017 r. 
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Najczęściej wskazywanym przez pracowników (nie korzystających z PSF) źródłem informacji  
o usługach rozwojowych są strony internetowe podmiotów świadczących takowe usługi (52%), 44% 
badanych wpisuje w wyszukiwarce temat szkolenia, a 38% respondentów wiedzę o usługach 
rozwojowych uzyskuje od współpracowników. Tylko 9% ogółu badanych pracowników miało 
świadomość istnienia BUR. 

Dla 62% przedsiębiorców, którzy nie korzystali jeszcze z PSF głównym źródłem informacji  
o usługach rozwojowych są oferty podmiotów je świadczących adresowane bezpośrednio (np. drogą 
mailową) do firmy. Prawie połowa respondentów czerpie wiedzę na temat usług rozwojowych  
z Internetu, wyszukując oferty w wyszukiwarce internetowej, a 36% szuka informacji na stronach 
internetowych konkretnych podmiotów. 

Analiza źródeł informacji o usługach rozwojowych wśród przedsiębiorstw, które skorzystały  
z PSF wskazuje, że dla 44% respondentów BUR jest najbardziej popularnym źródłem informacji na ten 
temat. Drugą pozycję zajmuje korzystanie z wyszukiwarki internetowej – ten sposób wskazało 43% 
badanych, a trzecią lokatę (35%) – oferta firm świadcząca usługi rozwojowe. 

 
Ryc. 67. Źródła informacji na temat usług rozwojowych dla przedsiębiorców i pracowników wykorzystywane 

przez firmy, które nie korzystały wcześniej z PSF 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług 

rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu 
Finansowania”, Konsorcjum: Dane Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o., Warszawa, 2017 r. 

 
Ryc. 68. Źródło informacji na temat usług rozwojowych dla przedsiębiorców i pracowników wykorzystywane 

przez firmy, które korzystały wcześniej z PSF 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług 

rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu 
Finansowania”, Konsorcjum: Dane Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o., Warszawa, 2017 r. 
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Według wyników badania ewaluacyjnego jedynie co piąty przedsiębiorca i co szósty 
zatrudniony słyszał o BUR. Z tego połowa przedsiębiorców i co trzeci pracownik mieli sposobność 
skorzystania z niej. Przedsiębiorcy (54%) najczęściej szukali informacji związanych z możliwością 
dofinansowania usług rozwojowych dla pracowników, ci natomiast zainteresowani byli w szczególności 
dostępną oferta usług rozwojowych (51%). Tak więc istotne jest aby zwiększyć rozpoznawalność BUR 
(np. poprzez działania informacyjno-promocyjne) jako narzędzia, z którego przedsiębiorcy i zatrudnieni 
będą coraz chętniej korzystali. 

 
Ryc. 69. Rozpoznawalność BUR wśród badanych przedsiębiorców i pracowników, którzy nie korzystali z PSF 

Źródło: Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz 
przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania”, Konsorcjum: Dane 

Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o., Warszawa, 2017 r. 

 
 

2.13. Wnioski i zalecenia dla obszaru RYNEK PRACY 
 

 Istotnym problemem w regionie okazała się zbyt mała wiedza uczniów o rynku pracy i jej 

specyfice w określonych zawodach. Liczba doradców zawodowych w placówkach 

edukacyjnych jest niewystarczająca. Należy podjąć działania mające na celu zapewnienie 

uczniom wiedzy o zasadach panujących na rynku pracy i wybieranych przez nich kierunków 

kształcenia oraz predyspozycjach koniecznych do wykonywania konkretnych zawodów 

adekwatnie do potrzeb zgłaszanych przez uczniów różnych typów szkół. 

 Nastąpił spadek zainteresowania subsydiami na działalność gospodarczą dla zarejestrowanych 

osób bezrobotnych. Kwoty przeznaczane na dotacje są zbyt małe w stosunku do 

zapotrzebowania. Brak jest dogodnych warunków wykorzystywania na ten cel pożyczek na 

wyższe kwoty. Otwieranie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne powinno wiązać 
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się z mniejszymi barierami w dostępie do subsydiów – brakuje bardziej elastycznych 

rozwiązań, dostosowanych do zapotrzebowania, umożliwiających uzyskanie wyższych 

środków finansowych. 

 Na rynku pracy występuje grupa osób bezrobotnych niechętnych do podjęcia jakiejkolwiek 

pracy, wskazuje to na brak bezpośredniego wpływu pomiędzy wysokością nakładów 

przeznaczanych na aktywizację bezrobotnych a mobilizacją do podjęcia pracy. Należy zatem 

dokonać bardzo wnikliwej analizy zarówno metod aktywizacji osób bezrobotnych niechętnie 

podejmujących pracę jak i samej grupy docelowej (również niepełnosprawnych osób 

bezrobotnych). Istnieje potrzeba zastosowania różnych metod aktywizacji w odniesieniu do 

tej grupy bezrobotnych, w celu uzyskania największej efektywności w kontekście 

podejmowania przez nich pracy. 

 W Wielkopolsce od 2 lat występuje zjawisko narastającego braku chętnych do pracy, w tym  

w zawodach mało atrakcyjnych z uwagi na trudnie i uciążliwe warunki pracy, co ilustruje 

stosunek liczby ofert do liczby bezrobotnych, np.: w budownictwie 11 600 ofert pracy 

przypada na 3 800 bezrobotnych, w przemyśle 30 300 ofert przypada na 10 700 bezrobotnych. 

Należy zaktywizować grupy osób pozostających w bierności zawodowej (osoby te nie widnieją 

w rejestrach osób bezrobotnych) mało aktywnych na rynku pracy, ale stanowiących istotny 

potencjał w tym zakresie tj. kobiet, osób w wieku powyżej 50 lat, cudzoziemców. 

 Trwałym zjawiskiem na wielkopolskim rynku pracy jest znaczna przewaga liczby bezrobotnych 

kobiet. Konieczna jest zmiana podejścia pracodawców mogąca skutkować zwiększeniem 

zatrudnienia kobiet, w tym kobiet posiadających małe dzieci. 

 W województwie odnotowuje się wysoką liczbę zwolnień lekarskich – największą  

w przetwórstwie przemysłowym. Najczęściej absencja w pracy (nie wliczając absencji 

przypadającej w okresie ciąży) była konsekwencją: urazów i zatruć, chorób układu kostno-

szkieletowego i mięśniowego, chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych. 

Ponadto nowotwory są przyczyną najdłuższych okresów absencji chorobowej w każdej grupie 

wiekowej, od 20 do 59 lat. Zwolnienia są zatem generowane trudnymi i uciążliwymi 

warunkami pracy oraz niskim poziomem profilaktyki zdrowotnej. 

 Według wyników krajowego badania ewaluacyjnego jedynie co piąty przedsiębiorca i co szósty 

zatrudniony słyszał o Bazie Usług Rozwojowych, z tego połowa przedsiębiorców i co trzeci 

pracownik mieli sposobność skorzystania z niej. Przedsiębiorcy najczęściej szukali informacji 

związanych z możliwością dofinansowania usług rozwojowych dla pracowników, ci natomiast 

zainteresowani byli w szczególności dostępną ofertą usług rozwojowych. Wskazuje to na 

potrzebę zwiększenia świadomości istnienia Bazy Usług Rozwojowych wśród przedsiębiorców 

i pracowników, tak aby zwiększyć stopień jej wykorzystania w pozyskiwaniu nowej wiedzy  

i kompetencji, np. poprzez działania informacyjno-promocyjne. 
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3. INTEGRACJA SPOŁECZNA 
3.1. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych 

Podstawowym wskaźnikiem, który obrazuje kondycję gospodarki, jest produkt krajowy brutto 
(PKB) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w cenach bieżących. Analizując jego wartości na przestrzeni lat 
2007-2015 oraz szacunki na 2016 rok można zaobserwować tendencję wzrostową, zarówno na 
poziomie kraju, jak i województwa wielkopolskiego, przy czym PKB per capita dla Wielkopolski osiągał 
w tym okresie wartość wyższą niż średnia dla kraju. 

 
Ryc. 70. PKB na 1 mieszkańca w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 71. PKB na 1 mieszkańca w podregionach województwa wielkopolskiego w latach 2007 i 2015  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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W 2007 roku w województwie wielkopolskim wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wyniosła 32 903 zł, w 2015 roku 50 790 zł, natomiast szacunki na 2016 rok zakładały, że osiągnie on 
wartość 52 809 zł na 1 mieszkańca. Oznacza to, że pomiędzy rokiem 2007 a 2016 dynamika wzrostu 
PKB per capita osiągnęła poziom 160,4 (dynamika dla kraju w tym okresie to 155,3), co w dalszym ciągu 
potwierdza rosnący potencjał gospodarczy województwa wielkopolskiego. Dodać jednak należy, że 
Wielkopolska jest znacznie zróżnicowana pod względem gospodarczym. Dużo lepiej rozwinięta jest 
środkowa część województwa wraz z miastem wojewódzkim, natomiast część północna i wschodnia 
najsłabiej. Zmian w tym zakresie nie zaobserwowano na przestrzeni analizowanego przedziału 
czasowego.  

W 2015 roku najwyższą wartość wskaźnika PKB per capita osiągnęło miasto Poznań (92 232 zł). 
Na dalszych miejscach znalazły się podregiony: poznański (57 221 zł), kaliski (42 570 zł), leszczyński 
(41 990 zł), pilski (36 098 zł) i koniński (35 407 zł). Różnica między podregionem o najwyższej  
i najniższej wartości PKB wyniosła aż 56 825 zł w przeliczeniu na mieszkańca, co świadczy o dużym 
zróżnicowaniu regionu. 

 
Ryc. 72. PKB na 1 mieszkańca w podregionach województwa wielkopolskiego  

w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Analiza danych z podregionów za lata 2007-2015 wskazuje, że dwa podregiony,  

tj. poznański oraz miasto Poznań, w każdym roku osiągały wartość PKB per capita wyższą niż średnia 
wojewódzka i krajowa, natomiast pozostałe cztery niższą. Warto również podkreślić, że w 2015 roku 
nastąpiła (po raz pierwszy od 2009 roku) zmiana kolejności poszczególnych podregionów jeśli chodzi  
o analizowaną wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Podregion kaliski wyprzedził podregion 
leszczyński awansując z 4. na 3. miejsce, z kolei podregion pilski wyprzedził koniński. W przypadku 
podregionu kaliskiego zmianę tę można wytłumaczyć, najszybszym tempem wzrostu (pomiędzy 2007  
a 2015 rokiem) ze wszystkich podregionów. Wzrost PKB per capita w podregionie kaliskim oscylował  
w granicach wartości 74,0%, natomiast w leszczyńskim 56,8% i był to nieznacznie gorszy wynik niż  
w przypadku podregionu poznańskiego (57,5%). Z kolei miasto Poznań osiągnęło 49,0% wzrost,  
w dalszej kolejności były podregiony koniński (wzrost o 48,6%) i pilski (wzrost o 47,4%). Wyraźnie widać, 
że najbardziej dynamicznie rozwija się południowo-zachodnia część województwa, która zmniejsza 
dystans w rozwoju dzielący ją od centralnie położonych podregionów (choć nadal jest on bardzo duży). 

Aby pełniej opisać sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych oprócz PKB analizie poddano 
dodatkowe wskaźniki opisujące jakość życia w województwie wielkopolskim. PKB jest bowiem 
wskaźnikiem aktywności rynku gospodarczego i służy do pomiaru produkcji, a nie stopnia równowagi 
środowiskowej, efektywności gospodarowania zasobami, włączenia społecznego czy ogólnie postępu 
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społecznego26. Mimo że stał się punktem odniesienia wykorzystywanym na całym świecie, jest błędnie 
utożsamiany ze wskaźnikiem ogólnego rozwoju społecznego, ponieważ brakuje w nim wymiaru 
społecznego27.  

 
Ryc. 73. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim oraz Polsce 

w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim 

wyniosło 4 124,13 zł, co oznacza jego wzrost w porównaniu z rokiem 2007 o 58,0% (wartość w 2007 
roku to 2 610,82 zł). Należy jednak zauważyć, że mimo systematycznego wzrostu wynagrodzenia nadal 
było ono około 10% niższe niż przeciętne wynagrodzenie w kraju. Ponadto w województwie występuje 
dość duża rozpiętość wartości przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi powiatami 
(różnica między najwyższą a najniższą wartością w 2007 roku wyniosła 1 393,94 zł, zaś w 2017 roku już 
2 102,13 zł), co oznacza, że różnice pomiędzy powiatami pogłębiają się. W 2017 roku najniższe 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto odnotowano w powiecie kępińskim (2 960,24 zł), z kolei 
najwyższe w mieście Poznaniu (5 062,37 zł). Analogiczną sytuację można było zaobserwować w latach 
2007 i 2014, tj. w latach granicznych poprzedniego okresu programowania środków unijnych. Warto 
również zaznaczyć, że oba powiaty (m. Poznań i kępiński) należały do grona czterech wielkopolskich 
powiatów, które w grudniu 2017 roku osiągnęły najniższą stopę bezrobocia (m. Poznań – 1,4%, powiat 
kępiński – 1,9%)28. Przypuszczać zatem należy, że choć w powiecie kępińskim dostępnych jest wiele 
miejsc pracy, to oferowane w ich ramach przeciętne wynagrodzenie jest niższe niż w stolicy 
województwa. Z kolei niższe pensje pracowników mogą skutkować zwiększeniem się liczby osób, które 
pracują, a mimo to są ubogie. Do grona powiatów o najniższym przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniu brutto w 2017 roku, oprócz powiatu kępińskiego, zaliczyć można powiaty: grodziski, 
jarociński, kaliski i turecki, natomiast powiatami charakteryzującymi się najwyższymi jego wartościami 
były: szamotulski, leszczyński, średzki i obornicki.  

W 2017 roku aż w 28 powiatach województwa zanotowano ponad 58% wzrost (średni wzrost 
dla województwa) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do danych z 2007 
roku. Jedynie 7 powiatów (kolski, koniński, m. Konin, pilski, poznański, turecki oraz złotowski) 
zanotowało niższy wzrost. Ponad połowa z ww. powiatów to powiaty z podregionu konińskiego,  
a zatem z obszaru o najniższej wartości PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

                                                                 
26 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym 
się świecie (2010/2088 (INI)). 
27 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice, 2011 r. 
28 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu, styczeń 2018 r. 
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W 2007 roku tylko w trzech wielkopolskich powiatach wartość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto przekroczyła średnią wartość dla województwa – 2 610,8 zł, tj. w konińskim 
(2 693,8 zł), m. Konin (2 717,5 zł) i m. Poznań (3 156,7 zł). Natomiast w 2014 roku powiatów, które 
przekroczyły średnią wojewódzką było już sześć, po czym w 2017 roku liczba ta ponownie ograniczyła 
się do trzech (m. Poznań – 5 062,37 zł, szamotulski – 4 482,80 zł, leszczyński – 4 213,50 zł, średnia dla 
Wielkopolski – 4 124,13 zł). W 2017 roku tylko jeden wielkopolski powiat przekroczył krajową wartość 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto określoną na poziomie 4 527,89 zł i niezmiennie było 
to miasto Poznań. 

 
Ryc. 74. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim według powiatów  

w 2017 roku oraz jego dynamika w latach 2007-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Dane o wynagrodzeniach (w tym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu) podaje się w ujęciu 

brutto, tzn. łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami 
na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ponoszonymi przez ubezpieczonego pracownika. Badanie 
budżetów gospodarstw domowych29 prowadzone przez GUS jest z kolei cennym źródłem informacji  
o przychodach (ich wysokości i źródłach), rozchodach, spożyciu ilościowym żywności czy też warunkach 
mieszkaniowych. Dlatego też pozwala jeszcze pełniej zobrazować sytuację ekonomiczną wielkopolskich 
gospodarstw domowych. 

W 2014 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w wielkopolskiej rodzinie 
wyniósł 1 268,78 zł, natomiast przeciętne miesięczne wydatki 947,06 zł na 1 osobę. W kolejnych latach 
nastąpił wzrost zarówno dochodu Wielkopolan jak i wydatków przez nich ponoszonych w 2017 roku 
wynosiły one odpowiednio 1 606,64 zł oraz 997,62 zł. Jednakże w dalszym ciągu w województwie 
wielkopolskim dynamika wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
była wyższa niż przeciętnych miesięcznych wydatków. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę  

                                                                 
29 Budżety gospodarstw domowych w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r. 
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w gospodarstwie domowym wzrósł licząc od 2007 roku o 80,6% (w 2007 roku: 889,52 zł), natomiast 
przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę zwiększyły się o 39,6% (w 2007 roku: 753,05 zł). Należy 
podkreślić zmianę, która zaszła w 2017 roku, tzn. po raz pierwszy od wielu lat przeciętny miesięczny 
dochód w województwie wielkopolskim był wyższy od średniego dochodu na poziomie kraju  
(1 598,13 zł), w związku z czym wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na  
1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej wyniósł 100,5%30. Mimo to 
Wielkopolska nadal pozostaje w gronie województw o najniższych wydatkach w przeliczeniu na  
1 osobę31. Wiele osób tłumaczyłoby to zapewne „wielkopolską oszczędnością”, ale z dużym 
prawdopodobieństwem było to spowodowane chociażby najmniejszym spożyciem przez Wielkopolan 
wybranych artykułów spożywczych (np. mięsa, mleka, owoców i warzyw)32. 

 
Ryc. 75. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę oraz przeciętne miesięczne wydatki 

na 1 osobę w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Głównymi źródłami dochodu wielkopolskich rodzin są praca najemna, świadczenia  
z ubezpieczeń społecznych (np. renty, emerytury), z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie oraz 
praca na własny rachunek. Istotnym źródłem dochodu rodzin z dziećmi na utrzymaniu jest również 
świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+). Zostało ono wprowadzone 1 kwietnia 2016 roku  
i z badań GUS wynika, że w gospodarstwach domowych (w kraju), które otrzymywały to świadczenie  
w 2016 roku, stanowiło ono przeciętnie 16,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę33. Badanie 
budżetów gospodarstw domowych z 2017 roku wskazuje, że udział świadczenia wychowawczego  
w dochodzie rozporządzalnym polskich rodzin z dziećmi na utrzymaniu zmniejszył się i wyniósł 14,5% 
w kraju (w Wielkopolsce – 13,9%)34. W województwie wielkopolskim w 2017 roku świadczenie 
wychowawcze wypłacane było średnio co miesiąc na 379,8 tys. dzieci, tym samym uplasowało się ono 
pod tym względem na trzecim miejscu w kraju35. Oczywiście było to związane m.in. z wielkością 

                                                                 
30 Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacje 
sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 8. 
31 Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej 
wyniósł 89,4%. Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 
domowych, Informacje sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 9. 
32 Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacje 
sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 12. 
33 Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku, GUS, Warszawa, 2017 r., s. 42. 
34 Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacje 
sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 10. 
35 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r. 
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województwa, a przede wszystkim liczbą jego mieszkańców i liczbą rodzin uprawnionych do otrzymania 
świadczenia. Wydatki na świadczenie wychowawcze w województwie wielkopolskim w 2017 roku 
wyniosły ogółem 2 321 684 503 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 666 zł. Wynik ten 
uplasował Wielkopolskę na drugim miejscu, zaraz po województwie podlaskim (676 zł)36, co może 
świadczyć o niskich dochodach rodzin z dziećmi na utrzymaniu w województwie i częstym 
przyznawaniu świadczenia również na pierwsze dziecko.  

 
Ryc. 76. Struktura wydatków gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w latach 2007 i 2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Największy udział w przeciętnych wydatkach gospodarstw domowych w województwie 

wielkopolskim niezmiennie od 2007 roku stanowiły żywność i napoje bezalkoholowe (27% w 2007 roku; 
25% w 2017 roku) oraz opłaty za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (18% w 2007 roku; 
21% w 2017 roku). Trzecim z kolei najpoważniejszym wydatkiem wielkopolskich rodzin były koszty 
związane z transportem, choć ich udział w strukturze wydatków zmniejszył się w porównaniu  
z poprzednimi latami (11% w 2007 roku; 8% w 2017 roku). Być może jest to spowodowane 
wprowadzeniem w niektórych miastach systemu zniżek i ulg na przejazdy komunikacją miejską dla 
rodzin (w szczególności dla rodzin wielodzietnych), co przyczyniło się do zmniejszenia wydatków 
gospodarstw domowych na ten cel. Miastami, które wprowadziły darmowe przejazdy komunikacją 
miejską dla dzieci i młodzieży są Poznań i Środa Wielkopolska. Wśród miast, które wdrażają system ulg 
w zakresie transportu publicznego dla rodzin są m.in. Leszno, Gniezno, Swarzędz i Śrem. Samorząd 
Województwa wprowadził zniżki dla rodzin wielodzietnych, w ramach Karty Dużej Rodziny, na 
przejazdy Kolejami Wielkopolskimi. 

                                                                 
36 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r. 
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Z danych GUS wynika, iż sytuacja dochodowa gospodarstw domowych jest czynnikiem silnie 
różnicującym poziom i strukturę wydatków. Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe oraz opłaty 
związane z użytkowaniem mieszkania dużo bardziej obciążają budżety rodzin o niższych dochodach.  
W 2017 roku w dalszym ciągu utrzymywały się relatywnie duże różnice w dochodach i wydatkach 
pomiędzy poszczególnym grupami społeczno-ekonomicznymi. Do gospodarstw domowych  
o najwyższych dochodach i wydatkach zaliczyć można te utrzymujące się z pracy na własny rachunek 
(poza gospodarstwem rolniczym), z kolei najniższe dochody osiągały gospodarstwa rencistów37. Dla 
przykładu, w tych ostatnich udział wydatków na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania/domu  
i nośniki energii był najwyższy ze wszystkich typów gospodarstw wyróżnionych przez GUS38.  
W gospodarstwach tych udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym był wyższy niż w pozostałych, 
osiągających wyższe dochody. Pewną tendencją jest, że udział wydatków w dochodzie 
rozporządzalnym jest wyższy w przypadku rodzin uboższych niż bardziej zamożnych. Wyjątkiem w tym 
zakresie w 2017 roku były gospodarstwa rolnicze, które mimo osiągnięcia nieco wyższych dochodów 
niż w latach poprzednich, nieznaczenie zwiększyły swoje wydatki39. Nieco lepiej prezentowała się 
również sytuacja gospodarstw pracowniczych, osiągały one nieco wyższe dochody, co prawdopodobnie 
było efektem podwyższenia płacy minimalnej oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla 
umów cywilno-prawnych. 

Innym czynnikiem silnie determinującym sytuację finansową rodziny jest typ biologiczny 
gospodarstwa domowego oraz posiadanie dzieci na utrzymaniu. W 2017 roku w dalszym ciągu  
w najgorszej sytuacji materialnej znajdowały się małżeństwa40 z trójką lub większą liczbą dzieci na 
utrzymaniu, pomimo, że ich sytuacja dochodowa nieznacznie się poprawiła w porównaniu z latami 
poprzednimi41. Przeciętny rozporządzalny dochód w tych rodzinach w przeliczeniu na 1 osobę był  
w 2017 roku niższy o 27,0% niż średnia krajowa, natomiast wydatki o 26,6% niższe niż średnia krajowa. 
W lepszej sytuacji finansowej znajdowały się nadal małżeństwa (w tym osoby żyjące w związkach 
nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu. Dysponowały one wyższym dochodem rozporządzalnym na 
1 osobę (o 30,4% niż średnia krajowa) i jednocześnie więcej wydawały (wydatki wyższe o 33,5% niż 
przeciętne wydatki ogółem na 1 osobę w kraju). Z kolei w przypadku rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (matka lub ojciec) odnotowano najwyższy udział wydatków w dochodzie 
rozporządzalnym (86,3%, przy czym średnia dla kraju wynosiła 73,6%)42. Oznacza to, że chociaż 
dochody tych rodzin (w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie) nie są najniższe spośród ww. typów 
biologicznych gospodarstw domowych, to zostaje im mniej pieniędzy po poniesieniu wszystkich 
wydatków. 

Na poprawę sytuacji materialnej rodzin z dziećmi w 2017 roku, jak już wcześniej wspomniano  
w kontekście osiąganego dochodu, wpływ miało otrzymywanie świadczenia wychowawczego (program 
Rodzina 500+). W przypadku małżeństw z dziećmi na utrzymaniu świadczenie to stanowiło 14,1% 
dochodu rozporządzalnego, natomiast dla rodzin z trójką i większą liczbą dzieci 21,2%. W porównaniu 
z 2016 rokiem, udział świadczenia wychowawczego w dochodzie rodzin nieznacznie się zmniejszył i jak 
sygnalizuje GUS wpływ na to miało polepszenie sytuacji na rynku pracy oraz wzrost wynagrodzeń43. 

Kolejnym czynnikiem warunkującym dochody i wydatki w gospodarstwach domowych jest 
obecność w składzie rodziny osoby z niepełnosprawnością. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę 

                                                                 
37 Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacje 
sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 1-2. 
38 Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacje 
sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 4. 
39 Budżety gospodarstw domowych w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r., s. 21. 
40 Małżeństwa – również osoby żyjące w związkach nieformalnych (zgodnie z metodologią GUS). 
41 Budżety gospodarstw domowych w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r., s. 20. 
42 Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacje 
sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 9. 
43 Budżety gospodarstw domowych w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r., s. 38. 
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w tym typie gospodarstwa domowego był w 2017 roku niższy o 14,4% od średniej krajowej (1 368 zł), 
a wydatki o 13,1% (1 022 zł). Co istotne, w rodzinach z osobą niepełnosprawną w składzie 52% dochodu 
rozporządzalnego na osobę stanowiły świadczenia społeczne. Dla porównania w gospodarstwach 
domowych bez osób z niepełnosprawnością była to wartość prawie dwukrotnie mniejsza (27,1%)44.  

W uzupełnieniu powyższych danych prezentowanych przez GUS na poziomie kraju dokonano 
wyliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego oraz wydatków na 1 osobę  
w wielkopolskich rodzinach posiadających i nie posiadających na utrzymaniu dzieci oraz osobę  
z niepełnosprawnością w składzie rodziny. Do analizy posłużyły dane z badania GUS dotyczącego 
budżetów gospodarstw domowych w 2017 roku oraz wskaźniki przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego (100,5%) i przeciętnych wydatków (89,4%) na 1 osobę w województwie 
wielkopolskim w stosunku do średniej krajowej z 2017 roku45. 

 
Ryc. 77. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę oraz przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 

ze względu na strukturę gospodarstwa domowego w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r. 

 
Z przeprowadzonych szacunków wynika, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych ze 

względu na typ biologiczny nie zmieniała się w województwie wielkopolskim od 2014 roku. Wartość 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w rodzinie spadała wraz z pojawieniem się dziecka lub osoby 
niepełnosprawnej w składzie rodziny. W najgorszym położeniu ekonomicznym w 2017 roku nadal były 
małżeństwa posiadające na utrzymaniu trójkę lub większą liczbę dzieci oraz samotni rodzice (matka lub 
ojciec) z dziećmi na utrzymaniu. Gospodarstwa te dysponowały najniższym dochodem 
rozporządzalnym na 1 osobę, wynoszącym odpowiednio około 1 198 zł i 1 292 zł, przy czym podkreślić 
należy, że udział wydatków w dochodzie samotnych rodziców (76,8%) był nieco wyższy niż w przypadku 
rodzin wielodzietnych (65,2%). Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem 2014 udział 
wydatków w dochodach ww. typów rodzin spadł (odpowiednio o 11,1 i 14,0 p. proc.), co świadczy 
mimo wszystko o poprawie sytuacji materialnej tych rodzin, choć niewielkiej.  
  

                                                                 
44 Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacje 
sygnalne, GUS, Warszawa, 2018 r., s. 10. 
45 Budżety gospodarstw domowych w 2017 r., GUS, Warszawa, 2018 r., s. 37-39. 
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W Polsce w 2017 roku 4,7% dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat zagrożonych było skrajnym 
ubóstwem, a zasięg ubóstwa skrajnego dla kraju ogółem wyniósł 4,3%. Oznacza to, że od roku 2014 
poziom ubóstwa wśród najmłodszej grupy wiekowej spadł o 5,3 p. proc., a w całej populacji 
mieszkańców Polski o 3,1 p. proc. Do poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa przyczyniły się 
prawdopodobnie: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia oraz świadczenie wychowawcze (rodziny  
z dziećmi). Analizy GUS potwierdzają jednak obserwację, że jednym z czynników determinujących 
występowanie ubóstwa jest skład gospodarstwa domowego, w tym liczba dzieci oraz obecność osoby 
niepełnosprawnej. Z danych wynika bowiem, że 6,4% małżeństw z trójką dzieci (w 2014 roku 11,2%), 
2,2% rodzin z dwójką dzieci (w 2014 roku 4,5%) oraz 1,3% z jednym dzieckiem na utrzymaniu (w 2014 
roku 2,7%) doświadczać mogło skrajnego ubóstwa. W przypadku rodzica (matki lub ojca) z dziećmi 
wskaźnik ten osiągnął wartość 2,5% (w 2014 roku 5,6%). Warto podkreślić, że rodziny posiadające na 
utrzymaniu dzieci w wieku 0-17 lat były bardziej zagrożone ubóstwem niż pozostałe. Z kolei około 6,7% 
gospodarstw domowych, które w swoim w składzie miały co najmniej jedną osobę  
z niepełnosprawnością żyło w 2017 roku na granicy minimum egzystencji. Nieco lepiej sytuacja 
prezentowała się w rodzinach, w których osobą z niepełnosprawnością było dziecko do 16. roku życia 
(4,9% zagrożonych ubóstwem skrajnym) niż gdy niepełnosprawność dotyczyła głowy rodziny (6,3%)46. 

Warto podkreślić, że czynnikiem istotnie decydującym o sytuacji materialnej gospodarstw 
domowych jest również pozycja na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby  
i rodziny utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż renty i emerytury). Wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem dla tych gospodarstw domowych w 2017 roku wyniósł 10,4%. Kolejną grupą 
najbardziej zagrożoną ubóstwem byli rolnicy (9,7%) oraz renciści (7,3%). Stosunkowo w najmniejszym 
stopniu ubóstwa doświadczali pracownicy oraz osoby pracujące na własny rachunek47.  

Pamiętać jednak należy, że obniżeniu stopy życiowej i ubóstwu (oprócz bezrobocia, 
niepełnosprawności, czy innych dysfunkcji) sprzyja również wykonywanie pracy nisko płatnej, pracy na 
tzw. umowach śmieciowych (umowy cywilnoprawne) oraz brak pewności dochodu48. Dwóm pierwszym 
czynnikom przeciwdziałać w Polsce miało podniesienie płacy minimalnej oraz wprowadzenie 
minimalnej stawki godzinowej. Mimo to wciąż wiele osób pracuje za wynagrodzenie niższe niż wynika 
to z corocznych ustaleń49, a około 1,5 miliona Polaków (9% zatrudnionych) za pracę w 2016 roku 
otrzymywało wynagrodzenie minimalne (1 850 zł)50. W tym samym roku około 17,5% zatrudnionych 
zarabiało maksymalnie 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto (tj. 2 173,38 zł), a najczęściej 
wypłacane miesięczne wynagrodzenie (dominanta) wynosiło 2 074,03 zł. Według danych GUS 
pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (4 346,76 zł) lub mniejsze stanowili 66,2% ogółu pracowników51. Zatem do grupy osób 
zagrożonych ubóstwem mogą należeć również osoby pracujące, tzw. biedni pracujący (the working 
poor). Deprywacja materialna powiązana jest bowiem z zatrudnieniem, ponieważ praca jest źródłem 
dochodu, a ten z kolei umożliwia zaspakajanie potrzeb52. Czynniki wpływające na ubóstwo pracujących 
mogą mieć charakter indywidualny oraz ponadindywidualny. Do czynników indywidualnych należą: 
poziom wykształcenia, płeć, wiek, liczebność i intensywność pracy w gospodarstwie domowym, liczba 
dzieci w gospodarstwie domowym, typ umowy (stała, czasowa) oraz wymiar czasu pracy. Z kolei do 
czynników ponadindywidualnych zaliczyć można: zdecentralizowany lub skoordynowany system płac, 

                                                                 
46 Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 roku, GUS, Warszawa, 2018 r. 
47 Tamże. 
48 S. Kalinowski, W. Łuczka, Biedni pracujący w Unii Europejskiej – wybrane problemy, W: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 5, 2015 r., s. 112-117. 
49https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/zaskakujaco-duzo-osob-zarabia-ponizej-minimalnego-wynagrodzenia,102299.html 
(dostęp: 04.10.2018 r.) 
50 https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/placa-minimalna-to-zarobek-1-5-mln-polakow,49922.html (dostęp: 04.10.2018 r.) 
51 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 roku, GUS, Warszawa, 2018 r. 
52 S. Kalinowski, W. Łuczka, Biedni pracujący w Unii Europejskiej – wybrane problemy, W: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 5, 2015 r., s. 112-117. 
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przepisy w zakresie płacy minimalnej, ochronę zatrudnienia, system podatkowy i dostęp do usług 
(opieki nad dziećmi lub szkoleń) oraz poziom odpłatności za nie. Generalnie na ubóstwo pracujących 
wpływa struktura gospodarstwa domowego, niedostateczna ilość pracy oraz niskie płace53. Co istotne, 
biedni pracujący nie są grupą jednorodną, choć elementem charakteryzującym te osoby jest 
wykonywanie przez nie pracy, która nie daje szans na rozwój, a także wzmacnia poczucie wykluczenia 
społecznego oraz brak stabilności finansowej i społecznej54. Paradoksem jest to, że biedni pracujący są 
zbyt bogaci, aby otrzymać pomoc i zbyt biedni, aby wystarczyło im na wszystkie niezbędne wydatki. 

Z powyższych względów analizując zjawisko ubóstwa, a przede wszystkim jego zasięg  
w województwie wielkopolskim, należy odnieść się do trzech obiektywnych jego granic, tj. relatywnej, 
ustawowej oraz do granicy ubóstwa skrajnego55. Granice ubóstwa wyrażone są kwotowo (w złotych) 
dla poszczególnych typów gospodarstw domowych. Osiąganie dochodu poniżej określonej kwoty 
uznawane jest za ubóstwo. Warto podkreślić, że minimum egzystencji pojmowane jest jako ubóstwo 
absolutne (inaczej minimum egzystencji) i w odróżnieniu od ubóstwa relatywnego może być prawie 
całkowicie wyeliminowane pod warunkiem wzrostu dochodu gospodarstw domowych, które są ubogie. 
Ubóstwo relatywne z kolei prezentuje pewną nierówność (dość trudną do zniwelowania) pomiędzy 
poziomem życia osób i rodzin, które uznane są za ubogie a resztą społeczeństwa56. 

 
Ryc. 78. Granice ubóstwa dla wybranych typów gospodarstw domowych w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 roku, GUS, Warszawa, 2018 r. 

 
W 2014 roku granica ubóstwa skrajnego, w przypadku gospodarstw jednoosobowych, była 

prawie taka sama jak granica ubóstwa ustawowego (różnica 2 złotych). Oznacza to, że osoby osiągające 
dochód w wysokości nie większej niż 542 złote, prowadzące samodzielne, jednoosobowe 
gospodarstwo domowe, kwalifikowały się do otrzymania zasiłku z pomocy społecznej i bardzo często 
żyły na granicy zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, co zagrażało ich zdrowiu i życiu. Wzrost 

                                                                 
53 R. Szarfenberg, Ubóstwo osób pracujących w Polsce, materiały pokonferencyjne "RZECZNIK PRAW PRACOWNICZYCH – 
instytucja chroniąca ludzi pracy”, Warszawa 31.01.2015 r.; http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/workingpoor.pdf  
(dostęp: 04.10.2018 r.). 
54 S. Kalinowski, W. Łuczka, Biedni pracujący w Unii Europejskiej – wybrane problemy, W: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 5, 2015 r., s. 112-117. 
55 Relatywną granicę ubóstwa wyznacza 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych, ustawową z kolei kwota 
ustalona zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, która uprawnia obywateli do ubiegania 
się o zasiłek pieniężny na podstawie ww. Ustawy. Granica ubóstwa skrajnego (inaczej zwana minimum egzystencji) obliczana jest 
natomiast przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – uwzględnia tylko te potrzeby, które powinny być zaspokojone, ponieważ brak 
ich zaspokojenia może prowadzić do skrajnego wyniszczenia organizmu. 
56 Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, GUS, Warszawa, 2015 r. 
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kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej nastąpił w IV kwartale 2015 roku. Wówczas to ustawową granicę ubóstwa 
określono na poziomie 634 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych oraz 514 zł na osobę  
w rodzinie w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych. W związku z tym od października 
2015 roku zwiększyła się luka pomiędzy granicą ubóstwa skrajnego i ustawowego.  

 
Ryc. 79. Zasięg ubóstwa – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej poszczególnych 

granic ubóstwa w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Na przestrzeni ostatnich trzech lat zaobserwować można w województwie wielkopolskim 

spadek odsetka osób zagrożonych ubóstwem skrajnym i relatywnym. Jedynie w przypadku ubóstwa 
ustawowego odsetek osób żyjących poniżej tej granicy utrzymywał się w latach 2015-2016 na 
zbliżonym poziomie. Prawdopodobnie wpływ na to miało podniesienie kryteriów dochodowych  
w pomocy społecznej (październik 2015 roku). Podobną sytuację obserwowano w 2013 roku po 
waloryzacji kryteriów w roku poprzednim. Warto jednak podkreślić, że już w 2017 roku zmniejszyła się 
grupa osób uprawnionych do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (12,2%), co z jednej strony 
było konsekwencją utrzymania kryterium dochodowego na dotychczasowym poziomie (kolejna 
waloryzacja kryterium dochodowego nastąpi w październiku 2018 roku), a z drugiej zmianami 
zachodzącymi na rynku pracy (niższa stopa bezrobocia oraz wzrost płac, w tym wynagrodzenia 
minimalnego).  

 
Ryc. 80. Zasięg ubóstwa skrajnego – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy 

minimum egzystencji w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  
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Analiza danych w zakresie ubóstwa od 2007 do 2017 roku pozwala stwierdzić, że po wzroście 
odsetka zagrożonych ubóstwem w latach 2011-2014, aktualnie coraz mniej Wielkopolan doświadcza 
ubóstwa we wszystkich trzech wymiarach. W 2007 roku poniżej minimum egzystencji żyło 6,7% 
mieszkańców województwa, natomiast w 2017 roku 5,6%. Do poprawy sytuacji ekonomicznej 
przyczyniły się prawdopodobnie: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia oraz świadczenie 
wychowawcze w przypadku rodzin z dziećmi. Relatywne nierówności dotyczyły z kolei 15,5% 
wielkopolskich gospodarstw domowych, co oznacza spadek o 3,7 p. proc. w porównaniu z 2007 rokiem 
i jest to najlepszy wynik od 11 lat. Można zatem przypuszczać, że zróżnicowanie w poziomie wydatków 
oraz standardzie życia między poszczególnymi grupami w regionie nieznacznie zmniejsza się  
w ostatnich latach. 

 
Ryc. 81. Zasięg ubóstwa ustawowego – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej 

ustawowej granicy ubóstwa w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 82. Zasięg ubóstwa relatywnego – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej 

relatywnej granicy ubóstwa w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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 linie trendu zmian (pomiędzy 2007 a 2017 rokiem) w zakresie zasięgu ubóstwa są bardziej 
dynamiczne w województwie wielkopolskim niż na poziomie kraju – zmiany w zakresie ubóstwa 
dosięgają większej (niż średnio w kraju) części mieszkańców, 

 w 2017 roku luka pomiędzy średnimi wskaźnikami ubóstwa (we wszystkich trzech wymiarach) dla 
regionu oraz kraju zmniejszyła się – oznacza to, że województwo wielkopolskie coraz bardziej 
zbliża się do średniej krajowej, jednak nadal pozostaje wśród województw o najwyższym odsetku 
mieszkańców doświadczających ubóstwa (pozostałe poniżej średniej to: kujawsko-pomorskie (nie 
dotyczy minimum egzystencji), lubelskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie57), 

 analiza danych w zakresie ubóstwa z ostatniej dekady, pozwala stwierdzić, że województwo 
wielkopolskie prezentowało się najlepiej na tle średnich danych z kraju w latach 2008-2010. 

W celu identyfikacji miejsc w województwie wielkopolskim o największym nasileniu ubóstwa 
można posłużyć się syntetycznym miernikiem ubóstwa (SMU), który został opracowany w ramach 
badania zleconego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (ROPS) w Poznaniu58. Przyjęta  
w 2013 roku i zaktualizowana w 2016 roku procedura wyznaczania wskaźnika posłużyła do określenia 
pozycji gmin województwa wielkopolskiego według osiąganej wartości SMU oraz pozwoliła stworzyć 
klasyfikację gmin w odniesieniu do trzech wymiarów oceny ubóstwa, tj. finansowego, warunków życia 
oraz sytuacji na rynku pracy. W dalszym etapie, zgodnie z przyjętą metodyką, przyporządkowano gminy 
do 4 klas ubóstwa:  

 grupa 1 – gminy o relatywnie bardzo wysokim poziomie ubóstwa, 

 grupa 2 – gminy o relatywnie wysokim poziomie ubóstwa, 

 grupa 3 – gminy o relatywnie przeciętnym poziomie ubóstwa, 

 grupa 4 – gminy o relatywnie niskim poziomie ubóstwa. 
Ostatnie opracowanie prezentujące SMU zostało przygotowane dla województwa wielkopolskiego  
w 2017 roku, przy wykorzystaniu dostępnych danych za 2015 rok. 

Na podstawie analizy rozmieszczenia gmin przyporządkowanych do poszczególnych grup ze 
względu na przyjmowane wartości SMU widać silną koncentrację gmin z grupy czwartej skupionych 
wokół m. Poznania (w 2014 i 2015 roku). Są to gminy o relatywnie niskim poziomie ubóstwa  
w województwie wielkopolskim. Według danych za 2015 rok również w południowo-zachodniej części 
województwa wielkopolskiego pojawiały się gminy o podobnym charakterze, jednakże były to 
pojedyncze przypadki. Porównując sytuację województwa z 2014 i 2015 roku odnotowuje się 
nieznaczne polepszenie sytuacji gmin leżących na północ od miasta wojewódzkiego i pojedyncze 
przesunięcia na południu regionu pomiędzy grupą o relatywnie przeciętnym (grupa 3), a relatywnie 
wysokim (grupa 2) poziomie ubóstwa. Gminy o najwyższym poziomie ubóstwa położone są w pasie od 
północnej do wschodniej części województwa, zwłaszcza na terenie powiatów: złotowskiego, pilskiego, 
wągrowieckiego, konińskiego, kolskiego oraz słupeckiego. 

Powyższa analiza dowodzi, że Wielkopolska jest silnie zróżnicowana wewnątrzregionalnie. 
Miasto wojewódzkie wraz z gminami ościennymi jest zdecydowanym liderem pod względem 
gospodarczym, czego dowodem jest wysokie PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz wyższe 
średnie miesięczne wynagrodzenie. Warto podkreślić zwiększającą się rolę gospodarczą podregionu 
kaliskiego, co jest bezpośrednio związane z szybszym tempem rozwoju odnotowanym w tej części 
regionu. W dużo gorszej sytuacji znajdowały się powiaty z północy i wschodu województwa 
wielkopolskiego. 

 

                                                                 
57 Zasięg ubóstwa w 2017 r., Informacje sygnalne, GUS, 2018 r. 
58 M. Kędzierska, M. J. Łuczak., J. Mazur-Łuczak, A. Nowosielska, M. Nowosielski., P. Jabkowski, Społeczno-ekonomiczne wymiary 
ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce, Badanie wykonane na zlecenie ROPS w Poznaniu, Poznań, 2013 
r.; Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU), Obserwatorium 
Integracji Społecznej, Poznań, 2016 r. 
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Ryc. 83. Klasyfikacja gmin województwa wielkopolskiego według SMU w latach 2014 i 2015  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego 
miernika ubóstwa (SMU), Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 2017 r. 

 
Pod względem społecznym niepokojącym wydaje się być fakt, iż wzrasta rozpiętość przeciętnych 

miesięcznych zarobków pomiędzy poszczególnymi powiatami. To może bowiem wpływać na 
pogłębianie się różnic w zamożności mieszkańców poszczególnych części regionu oraz na zwiększanie 
się grupy osób w województwie, które pracują i jednocześnie mogą być uznane za ubogie (z uwagi na 
osiąganie niskich zarobków i brak pewności ekonomicznej). Poza tym, jak wynika ze statystyk 
krajowych, chociaż zwiększa się przeciętny miesięczny dochód, którym rozporządzają Wielkopolanie, 
to charakteryzuje ich najniższe w kraju spożycie wybranych grup artykułów spożywczych. Mimo że 
Wielkopolska jest w czołówce województw najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym, to 
osiąga ona jedne z gorszych wyników w zakresie wskaźników ubóstwa – statystycznie wyższy odsetek 
mieszkańców województwa doświadcza ubóstwa niż przeciętnie w kraju. Oznacza to, że nie wszystkie 
grupy ludności korzystają w równym stopniu z rozwoju gospodarczego regionu. 

 
 

3.2. Wpływ rządowych programów Maluch+ oraz Rodzina 
500+ na aktywność zawodową rodziców 

Program Rodzina 500+ w Wielkopolsce w 2018 roku objął 245,6 tys. rodzin, 372,9 tys. dzieci. 
Najwięcej dzieci uprawnionych do świadczenia mieszkało w gminach wiejskich59. 

Wpływ świadczenia wychowawczego na aktywność zawodową rodziców je pobierających 
stanowi przedmiot wielu badań, spośród których żadne nie wskazuje na drastyczny spadek 
zatrudnienia. Niemniej, każde wskazuje na pewien odpływ – zwłaszcza młodych kobiet – z rynku pracy, 
a ich liczba szacowana jest zwykle na około 100 tys. osób w skali kraju. Brakuje jednak 

                                                                 
59 Raport „Rodzina 500+”, stan na 30 czerwca 2018 r., MRPiPS, Warszawa, 2018 r., s. 21. 



ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

97 

reprezentatywnych badań na temat postaw wobec aktywności zawodowej po wprowadzeniu 
programu Rodzina 500+, na podstawie których można byłoby bezpośrednio wykazać, że to właśnie 
świadczenie wychowawcze jest powodem odejścia z rynku pracy. Taką też argumentację podaje 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w wypowiedziach na temat tego Programu. 

Według badań przeprowadzonych w Instytucie Badań Strukturalnych, w których analizowane są 
zmiany w aktywności zawodowej matek dzieci uprawnionych i nieuprawnionych do świadczenia 500+ 
na podstawie danych BAEL 2010-2017, wskutek świadczenia 500+, aktywność zawodowa kobiet  
z dziećmi spadła o około 2,4 p. proc. Badaczki domniemują, że to świadczenie wychowawcze jest 
powodem odejścia kobiet ze sfery zawodowej, ponieważ przed 2016 rokiem trendy dotyczące 
aktywności zawodowej kobiet były zbliżone. Dane te oznaczają, że w ciągu roku (czyli od połowy 2016 
roku do połowy 2017 roku) 91-103 tys. kobiet zrezygnowało z pracy lub jej poszukiwania. W większym 
stopniu zmiany dotknęły kobiet o niższym poziomie wykształcenia, mieszkających w mniejszych 
miejscowościach oraz wśród matek trójki i więcej dzieci60. Wstępne nakreślenie sytuacji społecznej 
kobiet podejmujących decyzję o rezygnacji lub niepodejmowaniu pracy zawodowej po otrzymaniu 
świadczenia wychowawczego oraz typu miejsca zamieszkania skłania do realizacji pogłębionego 
badania (łączącego w sobie metody ilościowe i jakościowe) uwzględniającego również kontekst lokalny 
dotyczący takich kwestii jak: stan i struktura lokalnego rynku pracy, transport publiczny, infrastruktura 
opiekuńcza (żłobki, przedszkola). Warte podkreślenia jest to, że analizy odnoszące się do wpływu 
programu Rodzina 500+ na aktywność zawodową rodziców nie obejmują tych, którzy pozostali na rynku 
pracy, ale w mniejszym wymiarze czasu pracy, albo przeszli do szarej strefy w celu ukrycia dochodu  
i możliwości otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko61. 

Z danych za I kwartał 2018 roku wynika, że w województwie wielkopolskim współczynnik 
aktywności zawodowej wynosił 57,1%, przy czym dla mężczyzn przyjmował on wartość 67,7%, a dla 
kobiet 47,4%. Liczba biernych zawodowo mężczyzn (wszystkie powody zaprzestania/nieposzukiwania 
pracy) wynosiła 434 tys., a kobiet 766 tys.62. 

W podziale na wszystkie powody bierności zawodowej oraz płeć i wiek, dane potwierdzają, że 
pozostawanie w sferze prywatnej dotyczy w większej mierze kobiet, a kobiety w wieku produkcyjnym 
najczęściej odchodzą z rynku pracy właśnie z powodu obowiązków rodzinnych. Niestety wyodrębnienie 
tak szczegółowo przedstawionych danych możliwe jest jedynie na poziomie kraju, nie województwa. 

Dane wieloletnie dla Wielkopolski wskazują natomiast na rosnący trend liczby osób biernych 
zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu. Na podstawie 
samych danych liczbowych nie da się jednak stwierdzić jednoznacznie, że świadczenie wychowawcze 
jest tego bezpośrednią przyczyną63. 

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że kategoria obowiązków rodzinnych i związanych  
z prowadzeniem domu dotyczy nie tylko konieczności sprawowania opieki nad małymi dziećmi, ale 
również nad innymi zależnymi osobami w gospodarstwie domowym, np. osobami  
z niepełnosprawnością i osobami starszymi. Liczba takich osób również rośnie, przy niewspółmiernym 
wzroście dostępności usług opiekuńczych, co powoduje presję sprawowania opieki nad nimi przez 
innych członków gospodarstwa domowego. Taka sytuacja również może mieć wpływ na poziom 
bierności zawodowej w ostatnich latach. 
  

                                                                 
60 I. Magda, A. Kiełczewska., N. Brandt, The „Family 500+” child allowance and female labour supply in Poland (Program „Rodzina 
500 +” a podaż pracy kobiet w Polsce), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, 2018 r., s. 1. 
61 A. Ruzik-Sierdzińska, Czy program „Rodzina 500+” wywołał efekt na rynku pracy?, Instytut Obywatelski, Warszawa, 2017 r.,  

s. 15-16. 
62 Aktywność ekonomiczna ludności Polski: I kwartał 2018 r., GUS, Warszawa, 2018 r., s. 105-107. 
63 Dane BDL GUS z lat 2013-2017. 
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Ryc. 84. Bierni zawodowo według płci, wieku i powodu bierności zawodowej w Polsce w 2017 roku  
(na podstawie BAEL) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa, 2018 r. 

 
Ryc. 85. Osoby bierne zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu  

w województwie wielkopolskim w latach 2013-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Analizując wartości wskaźnika zatrudnienia na przestrzeni lat 2013-2017 wśród osób w wieku 

15-64 lat, wskazać można przede wszystkim, że były one w każdym roku niższe dla kobiet niż dla 
mężczyzn (różnica między wartościami wynosiła od 16,4 do 19,0 p. proc) oraz że systematycznie 
wzrastały wśród obu płci. Nie wskazują one więc na masową dezaktywizację zawodową kobiet lub 
mężczyzn. Dane BAEL jednak pokazują, że wartości tego wskaźnika były niższe dla kobiet z dziećmi (im 
więcej dzieci, tym niższa wartość). Zależność ta nie była natomiast widoczna u mężczyzn. 
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Ryc. 86. Wskaźnik zatrudnienia z podziałem na płeć w województwie wielkopolskim w latach 2013-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Jak wskazuje Instytut Obywatelski, w celu uniknięcia dezaktywizacji zawodowej rodziców, 
konieczne jest prowadzenie równolegle polityki rodzinnej ułatwiającej godzenie pracy zawodowej  
z obowiązkami rodzinnymi. Przykładami takich działań są elastyczny czas pracy, łatwo dostępna opieka 
instytucjonalna, promowanie partnerskiego modelu rodziny64. 

Głównym założeniem programu Maluch+ jest dofinansowanie istniejących miejsc w instytucjach 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dofinansowanie nowych miejsc opieki, w zależności od edycji oraz 
modułu Programu, w podmiotach gminnych oraz niegminnych (uczelnie, podmioty prywatne). Według 
danych MRPiPS w latach 2011-2016 ogólnopolski przyrost liczby miejsc w placówkach sprawujących 
opiekę nad małymi dziećmi wyniósł około 62,9 tys. Prawie 39% miejsc zostało utworzonych  
i funkcjonuje nadal dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach tego Programu65. 

W 2016 roku województwo wielkopolskie charakteryzowało się nieco wyższym niż średnia 
krajowa odsetkiem gmin posiadających instytucje opieki nad małymi dziećmi (32%), drugą najwyższą 
liczbą placówek (429 instytucji) w Polsce oraz największym ich przyrostem względem roku 
poprzedniego, wynoszącym 29%. Mimo to odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką  
w województwie wielkopolskim wynosił 8,9% (6. pozycja wśród województw), podczas gdy średnio  
w Polsce było to 9,3%66. Liczbę miejsc opieki utworzonych w programie Maluch+ we wszystkich 
modułach w latach 2013-2016 w Wielkopolsce oraz odsetek jaki stanowią wśród miejsc utworzonych 
we wszystkich województwach prezentuje poniższa tabela. 

 
Tab. 14. Liczba miejsc opieki utworzonych w programie Maluch+ (wszystkie moduły) w województwie 

wielkopolskim w latach 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba miejsc 775 1 469 2 494 1 375 

Odsetek miejsc względem Polski 7,77% 9,81% 8,74% 4,4% 

Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy 
 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r, Warszawa, 2017 r. 

                                                                 
64 A. Ruzik-Sierdzińska, Czy program „Rodzina 500+” wywołał efekt na rynku pracy?, Instytut Obywatelski, Warszawa, 2017 r.,  
s. 16. 
65 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r., 
Warszawa, 2017 r., s. 31. 
66 Tamże, s. 11-18. 
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Dane sprawozdawcze za rok 2017 udostępnione przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
pokazują, że dzięki programowi utworzonych zostało 1 347 nowych miejsc, oraz dofinansowane zostało 
funkcjonowanie 6 269,67 miejsc. Najczęściej utrzymywane i tworzone były miejsca w żłobkach, 
najrzadziej dofinansowywana była instytucja opiekuna dziennego67. 

 
Ryc. 87. Liczba nowo utworzonych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu 

Maluch+ w gminach województwa wielkopolskiego w 2017 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
  

                                                                 
67 https://www.poznan.uw.gov.pl/maluch/maluch-plus-2017. 
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W innym raporcie MRPiPS wskazuje na rosnącą wartość wskaźnika użłobkowienia, czyli odsetka 
dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub przedszkolną w stosunku do całkowitej liczby dzieci w tym 
wieku na terenie danego województwa. W 2015 roku wynosiła ona dla Wielkopolski 12,4%. Natomiast 
szacunki Ministerstwa na 2018 rok, sporządzone na podstawie deklarowanych do utworzenia miejsc  
z programu Maluch+ oraz trendów z lat poprzednich odnośnie do tworzenia miejsc poza Programem, 
zakładają, że osiągnie ona poziom 19,4%. Wartości te wynoszą tyle samo co dla Polski ogółem. 
Najwyższą wartość wskaźnika przewiduje się dla województwa dolnośląskiego (26,5%), a najniższą dla 
województwa świętokrzyskiego (12,7%)68. 

 
Ryc. 88. Wskaźnik użłobkowienia w województwach i Polsce w latach 2015 i 2018 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – raport, MRPiPS, Warszawa, 2018 r. 

 

Powyższe dane wskazują na to, że zainteresowanie Programem istnieje i przynosi on istotne 
efekty. Jednak raporty ukazują też coraz większy udział w nim podmiotów niegminnych, które dopiero 
od 2014 roku mogą brać udział w konkursach. Wynika to również ze zmian legislacyjnych 
wprowadzonych w 2017 ułatwiających założenie i prowadzenie placówki opiekuńczej (np. mniejsze 
wymogi lokalowe). Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli (NIK), odsetek miejsc opieki, dla których 
organem założycielskim był samorząd gminny wyniósł w Wielkopolsce 32%, co plasowało ją na 
ostatnim miejscu wśród wszystkich województw69. Rekomenduje się zatem większe zaangażowanie 
gmin w budowanie zaplecza opiekuńczego dla dzieci do lat 3. 

Faktyczna skala potrzeb na miejsca w instytucjach opieki nad dziećmi nie jest znana ze względu 
na to, że informacje o zapotrzebowaniu zbierane są tylko poprzez listy dzieci nieprzyjętych do żłobków 
samorządowych. Nie jest natomiast brane pod uwagę to, że w 70% gmin w ogóle takie instytucje nie 
istnieją oraz pominięty zostaje aspekt opieki w szarej strefie.70 Szacuje się zatem, że skala potrzeb jest 
znacznie wyższa niż ta, którą prezentuje MRPiPS (3,4%)71. 

MRPiPS nie dysponuje też danymi na temat wpływu programu Maluch+ na aktywność 
zawodową rodziców. Badanie takie przeprowadziła natomiast w 2016 roku NIK. Wyniki ankiety 

                                                                 
68 Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – raport, MRPiPS, Warszawa, 2018 r., s. 17. 
69 Wpływ realizacji programu „Maluch” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, NIK, Łódź, 2017 r., s. 25. 
70 Tamże, s. 5. 
71 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r., 
Warszawa, 2017 r., s. 18. 

17,6

8,8 8

14,5

10,2

12,5

15,5

18,1

10,1
11,6

12,7
11,1

7,8 7,9

12,4
14,5

12,4

26,5

15,5

12,9

24,6

17,3

21,5
23

25,8

17,6 17,6 18 17,5

12,7 13,2

19,4 20 19,4

0

5

10

15

20

25

30

%

2015 2018



ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

102 

przeprowadzonej w wybranych gminach wskazują, iż rodzice umieszczający dzieci w żłobku 
podejmowali następnie aktywność zawodową. W 77% przypadków rodzice lub opiekunowie przyznali, 
że możliwość skorzystania ze zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych dla ich dzieci przyczyniła się 
do aktywności zawodowej obojga rodziców, natomiast odsetek rodziców którzy nie podjęli takiej 
aktywności wynosił 5%. Podobne wnioski płyną ze sporządzonej przez NIK analizy danych uzyskanych  
z PUP, urzędów gmin oraz placówek opieki nad małymi dziećmi w wybranych gminach. Zgodnie z nią 
odsetek rodziców niezatrudnionych, którzy podjęli pracę po przyjęciu dziecka do placówki opieki 
wynosił od 53% do 84%72. 

Kontynuacja Programu jest zasadna zwłaszcza z uwagi na sytuację kobiet, gdyż konieczność 
sprawowania opieki nad dzieckiem jest jednym z pięciu głównych powodów ich bierności zawodowej73, 
a 60% spośród tych, które opiekę nad dzieckiem wskazały jako powód swojej bierności zawodowej to 
matki dzieci do 3. roku życia74. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że MRPiPS zapowiedziało kontynuację 
Programu. Na jego realizację przewidziano w 2019 roku 400 mln zł. 

 
 

3.3. Klienci pomocy społecznej 
3.3.1. Klienci pomocy społecznej – profil demograficzny 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości75.  

 
Ryc. 89. Udział osób objętych pomocą społeczną w ogólnej liczbie mieszkańców  

województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS 03 oraz BDL GUS 

 
W Wielkopolsce w 2017 roku świadczenie z pomocy społecznej przyznano 115 290 osobom, 

ogółem jednak gospodarstwa domowe objęte pomocą liczyły 188 363 członków, co stanowiło 5,4% 
mieszkańców województwa. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba świadczeniobiorców w województwie 
wielkopolskim zmalała o 18,7% (43 228 osób), co może być spowodowane wieloma czynnikami. 
Przyczyn tego stanu rzeczy głównie upatruje się w następujących czynnikach: 

 poprawie sytuacji materialnej rodzin z dziećmi na skutek rządowego programu Rodzina 500+, 

                                                                 
72 Wpływ realizacji programu „Maluch” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, NIK, Łódź, 2017 r., s. 30. 
73 A. Niewiadomska, Analiza zjawiska bierności zawodowej w Polsce, Nauki Społeczne, nr 2(8), Wrocław, 2013 r., s. 110. 
74 I. Magda, A. Kiełczewska, Przyczyny niskiej aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, 
2018 r., s. 10. 
75 Art. 2, p.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zm.). 
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 wzroście wynagrodzeń (w tym płacy minimalnej), 

 spadku bezrobocia, 

 niezmienionych kryteriach dochodowych uprawniających do uzyskania świadczenia z pomocy 
społecznej (od IV kwartału 2015 roku)76. 

 
Ryc. 90. Osoby korzystające z pomocy społecznej na 10 tys. ludności w województwie wielkopolskim  

według powiatów w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS 03 i danych BDL GUS 

 

                                                                 
76 S. Szpyrka , K. Czub, Wyzwania systemu pomocy społecznej w Wielkopolsce na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok, W: Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, nr IX 
(styczeń-czerwiec), Poznań, 2018 r., s. 4-8. 
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Analogicznie, w porównaniu z 2007 rokiem znacznie zmalała również liczba osób, które 
otrzymały decyzję administracyjną uprawniającą do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.  
W 2017 roku, w przeliczeniu na 10 tys. ludności, wartość tego wskaźnika wyniosła 330,4 osób, co 
oznacza spadek o 196,1 osób w analizowanym okresie. 

 
Ryc. 91. Liczba osób, które otrzymały decyzją administracyjną pomoc społeczną, w przeliczeniu  

na 10 tys. ludności województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS 03 oraz BDL GUS 

 

W roku 2017 wartościami wskaźnika poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego (330,4) 
cechowały się 22 powiaty. Najwyższe wyniki zanotowano w powiatach: złotowskim (582,8), m. Konin 
(517,0), pleszewskim (469,2), m. Kalisz (459,2), tureckim (441,2), pilskim (398,7), jarocińskim (397,4), 
czarnkowsko-trzcianeckim (397,4), słupeckim (396,4) i konińskim (394,4). Najniższe wartości tego 
wskaźnika wystąpiły z kolei na terenie powiatów: poznańskiego (165,1), leszczyńskiego (214,6), 
nowotomyskiego (236,0), wolsztyńskiego (244,4) i m. Poznań (278,9). 

Warto zaznaczyć, iż pomimo sukcesywnego spadku liczby świadczeniobiorców zauważyć można 
pogłębianie się niekorzystnego zjawiska długotrwałego korzystania z pomocy społecznej77. W roku 
2010 na 100 osób korzystających z pomocy społecznej 39 osób korzystało z niej długotrwale, w 2014 
roku liczba ta wzrosła do 45, natomiast w 2017 roku wyniosła już 48 osób. 

 
Ryc. 92. Udział osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej w ogóle świadczeniobiorców  

w województwie wielkopolskim w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ocen zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego 

 
  

                                                                 
77 Udział osób, które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) były zarejestrowane w systemie świadczeń pomocy społecznej 
(POMOST)przez co najmniej 18 miesięcy w ogólnej liczbie świadczeniobiorców. 
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Jednocześnie od kilku lat zauważalną tendencją jest przesuwanie się granic wiekowych osób 
najczęściej wymagających wsparcia. O ile jeszcze w 2014 roku udział seniorów w grupie 
świadczeniobiorców wynosił 11,5%, to już w roku 2017 kształtował się on na poziomie 18,6%. Zmiana 
ta oczywiście spowodowana jest przemianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa, przy 
czym w perspektywie długofalowej spodziewać się należy dalszego nasilenia tego zjawiska.  

Coraz silniej zaznaczająca się obecność starszych osób w systemie generuje konieczność 
zapewnienia im, oprócz wsparcia finansowego, również pomocy w formie usług, zwłaszcza związanych 
z opieką, czyli usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, poza miejscem zamieszkania, usług  
w dziennych domach pomocy, mieszkaniach chronionych, a dla osób wymagajacych długoterminowej 
opieki – miejsca w domu pomocy społecznej. Z danych przesyłanych w sprawozdaniu przez gminy  
i powiaty wynika, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest coraz większe i w większości samorządy 
dostrzegają konieczność rozwijania i tworzenia kolejnych miejsc wsparcia tej grupy beneficjentów78. 

 
Ryc. 93. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle świadczeniobiorców pomocy społecznej  

w województwie wielkopolskim w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ocen zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego 

 
W kontekście powyższych danych należałoby zastanowić się nad możliwościami aktywizacji tej 

grupy klientów pomocy społecznej. Osoby starsze korzystają najczęściej ze wsparcia w postaci usług 
opiekuńczych oraz dofinansowań do pobytu w domu pomocy społecznej i należy założyć, że popyt na 
tego typu usługi będzie dalej wzrastał. Być może nadszedł czas na ponowne zdefiniowanie roli, jaką 
pracownik socjalny powinien pełnić w środowisku lokalnym, a jego wysiłki powinny być ukierunkowane 
z jednej strony na zapewnianie opieki osobom tego potrzebującym (seniorzy, osoby niepełnosprawne), 
a z drugiej na działania integrujące i włączające pozostałe grupy klientów w największym stopniu 
zagrożonych długotrwałym korzystaniem ze świadczeń pomocy społecznej. 

Niewątpliwie do takich aktywizujących narzędzi należy praca socjalna, zwłaszcza  
z wykorzystaniem kontraktu socjalnego. Niestety analiza danych dotyczących liczby zawartych 
kontraktów wskazuje, że pracownicy pomocy społecznej w niewielkim stopniu korzystają z narzędzia, 
jakim jest kontrakt socjalny, co więcej w latach 2014-2015 nastąpił zauważalny jej spadek. 
Województwo wielkopolskie odznacza się na tle pozostałych regionów stosunkowo niskim udziałem 
osób objętych pracą socjalną z wykorzystaniem kontraktu socjalnego w ogólnej liczbie 
świadczeniobiorców (w 2016 roku wyniósł on 2,3%, podczas gdy w kraju osiągnął wartość 4,2%). 

 

  

                                                                 
78 S. Szpyrka, K. Czub, Wyzwania systemu pomocy społecznej w Wielkopolsce na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok, W: Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, nr IX 
(styczeń-czerwiec), Poznań, 2018 r., s. 4-8. 
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Ryc. 94. Udział osób objętych pracą socjalną z wykorzystaniem kontraktu socjalnego w ogólnej liczbie 
świadczeniobiorców w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2009-201679 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 03 

 
Coraz niższa liczba zawieranych kontraktów socjalnych wynika przede wszystkim z faktu, iż to 

narzędzie spełnia głównie rolę narzędzia dyscyplinującego beneficjentów projektów unijnych. Spadek 
udziału osób objętych kontraktem socjalnym w ogóle świadczeniobiorców wynika zatem z tego, że 
gminy i powiaty przestały w 2015 roku realizować projekty systemowe z zakresu aktywnej integracji. 
Przypomnieć tutaj należy, że jednym z kryteriów decydujących o dostępie samorządów do pieniędzy  
z EFS była konieczność realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektów będącymi klientami 
pomocy społecznej. W projektach realizowanych w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2014-
2020 nastąpiło złagodzenie tego wymogu i dopuszczenie wykorzystania kontraktu lub innej jego 
równoważnej formy. Ponadto, z racji tego, że kontrakt socjalny może zawierać jedynie pracownik 
socjalny zatrudniony w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, równoważne formy kontraktu są 
także stosowane przez przedstawicieli innych jednostek oraz organizacji pozarządowych realizujących 
projekty z zakresu aktywnej integracji. 

 
 

3.3.2. Powody korzystania z pomocy społecznej 
Pomoc społeczna udzielana jest osobom, które spełniają kryteria zapisane w Ustawie o pomocy 

społecznej. Pierwszym warunkiem jest trudna sytuacja materialna, drugim – trudna sytuacja życiowa. 
Należy pamiętać, że powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie, tzn. niskie dochody łączy się 
z innymi powodami przyznawania świadczeń. W art. 7. Ustawy wyróżniono następujące powody 
przyznania osobom i rodzinom pomocy społecznej: 

 ubóstwo, 

 sieroctwo, 

 bezdomność, 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność, 

 długotrwała lub ciężka choroba, 

 przemoc w rodzinie, 

 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

                                                                 
79 Sprawozdawczość dotycząca wykorzystania kontraktu socjalnego uruchomiona została w 2009 roku i w sposób umożliwiający 
porównywanie danych prowadzona była do 2016 roku. 
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 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach, 

 trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizm lub narkomania, 

 zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

 klęska żywiołowa lub ekologiczna. 
 

Ryc. 95. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w podziale na powody korzystania w województwie 
wielkopolskim w latach 2007 i 2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 03 
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Na przestrzeni kilku ostatnich lat czterema głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia 
w województwie wielkopolskim były niezmiennie: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność  
i długotrwała lub ciężka choroba, zmienna była natomiast ich kolejność na liście rankingowej w 
poszczególnych latach. W roku 2017 po raz pierwszy ubóstwo rodzin nie było najważniejszym 
powodem korzystania z pomocy społecznej, lecz zastąpiła je długotrwała choroba w rodzinie. Coraz 
mniejszy jest też wpływ bezrobocia na fakt korzystania z zasiłków pomocy społecznej. 

W 2017 roku lista rankingowa wyglądała następująco: 1. Długotrwała lub ciężka choroba  
–40 403 rodziny, 2. Ubóstwo – 40 318 rodzin, 3. Niepełnosprawność – 31 744 rodziny, 4. Bezrobocie  
– 26 797 rodzin. W roku 2007 powody te uszeregowane były następująco: 1. Ubóstwo – 58 988 rodzin, 
2. Bezrobocie – 50 173 rodziny, 3. Długotrwała lub ciężka choroba – 32 073 rodziny,  
4. Niepełnosprawność – 31 744 rodziny. 

Zestawiając poszczególne kategorie świadczeniobiorców pomocy społecznej według danych  
z lat 2007 i 2017 można zauważyć, że w tym okresie znacznie spadła liczba osób korzystających  
z pomocy z powodu bezrobocia (o 23 376 osób), ubóstwa (o 18 670 osób) i bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych (o 8 266 osób). Wzrosła natomiast liczba klientów potrzebujących 
wsparcia ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę (o 8 330 osób) oraz bezdomność (o 1 536 
osób)80. Wyjątkowo w 2017 roku odnotowano sporą grupę osób, którym przyznano pomoc ze względu 
na klęskę żywiołową lub ekologiczną, co było skutkiem nawałnic jakie w sierpniu 2017 roku dotknęły 
Wielkopolskę. 

Statystyki pomocy społecznej wskazują jednoznacznie, że wzrasta liczba świadczeń i usług (oraz 
ich wartość) skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. O wzroście liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej, które jednocześnie długotrwale chorują i zmagają się  
z niepełnosprawnością świadczą choćby statystyki dotyczące powodów przyznawania pomocy. Zmiana 
ta może świadczyć o pewnych przeobrażeniach w sposobie myślenia, gdzie to niepełnosprawność lub 
choroba w rodzinie jest jednym z powodów ubóstwa. Nie wyklucza to również odwrotnej sytuacji, gdzie 
ubóstwo i wykluczenie społeczne prowadzi do niepełnosprawności, np. z uwagi na utrudniony dostęp 
do opieki medycznej (opieki lekarskiej, możliwości zakupu lekarstw). Dla przykładu jedną z grup 
narażoną na utratę zdrowia, w tym przypadku psychicznego, są osoby doświadczające różnego rodzaju 
deprywacji (w tym ekonomicznej) lub stale przeżywające specyficzny rodzaj stresu związanego  
z niepewnością statusu społeczno-ekonomicznego81. 

 
 

3.4. Usługi społeczne 
3.4.1. Usługi kierowane do osób starszych 

Na przestrzeni ostatnich lat w województwie wielkopolskim zaobserwować można zmiany  
w ruchu naturalnym ludności, takie jak: zmniejszenie się liczby zawieranych małżeństw, wzrost liczby 
urodzeń pozamałżeńskich, wzrost średniego wieku matki rodzącej pierwsze dziecko, czy wydłużanie się 
średniego trwania życia82. Przyglądając się strukturze ludności województwa wielkopolskiego można je 
zakwalifikować do relatywnie młodych na mapie Polski. Należy jednak podkreślić, że region jest 
wewnętrznie zróżnicowany pod względem demograficznym (patrz rozdział 1.) i nie jest wolny od 
procesu starzenia się społeczeństwa, niosącego za sobą duże komplikacje oraz obciążenie dla systemów 
emerytalnego i pomocy społecznej. 

                                                                 
80 Na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS 03. 
81 S. Szpyrka, K. Czub. Wyzwania systemu pomocy społecznej w Wielkopolsce na podstawie sprawozdania Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok, W: Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego, nr IX (styczeń-czerwiec), Poznań, 2018 r., s. 4-8.  
82 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2014, ROPS w Poznaniu, Poznań, 2015 r. 



ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

109 

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z poważniejszych wyzwań demograficznych przed 
jakimi stoi Wielkopolska. Jego głównymi przyczynami są niska dzietność (choć po raz pierwszy od 5 lat 
w 2017 roku w województwie wielkopolskim odnotowano przyrost naturalny o wielości ponad 2‰)  
i wydłużenie przeciętnego trwania życia. Szacuje się, że w 2025 roku osoby w wieku 60 lat i więcej 
stanowić będą 25,8% wielkopolskiej populacji, natomiast w 2040 roku już 32,5%.  

 
Ryc. 96. Odsetek ludności w wieku 60 lat i więcej w polskiej i wielkopolskiej populacji 

wraz z prognozami do 2040 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2014, 

ROPS w Poznaniu, Poznań, 2015 r. 

 
Według metodologii EUROSTAT w Polsce pod koniec 2014 roku blisko co druga osoba w wieku 

60 lat i więcej została zaliczona do populacji osób niepełnosprawnych biologicznie, czyli osób, które  
z powodu problemów zdrowotnych miały ograniczoną zdolność wykonywania najczęstszych czynności, 
(uwzględniono poważne i mniej poważne ograniczenia)83. Osoby w wieku 60 lat i więcej posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności są umiarkowanie lub znacznie niepełnosprawne. W populacji osób z 
niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym większość stanowiły kobiety (68,7% w stosunku do 
31,3% mężczyzn). Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne oraz tendencje dotyczące z jednej strony 
wydłużania się trwania życia, natomiast z drugiej strony coraz mniejszej liczby lat przeżywanych w 
zdrowiu, zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, w najbliższych latach można się spodziewać 
przyrostu liczby osób niepełnosprawnych prawnie oraz biologicznie w tej grupie wiekowej84.  

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2011 roku 41,2% z 1 129 008 
gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim zamieszkiwały osoby w wieku 60 lat i więcej 
Zdecydowana większość takich gospodarstw składała się z co najmniej 1 lub 2 seniorów (98,8%),  
a ponad 100 tys. gospodarstw domowych w regionie prowadzonych było przez osoby starsze85.  

Zmiany demograficzne, pogarszający się stan zdrowia seniorów oraz przeobrażenia w zakresie 
struktury rodziny wpływają na zwiększenie potrzeb osób starszych w zakresie pielęgnacji, opieki 
higienicznej i zdrowotnej oraz wykonywania codziennych obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że 
społeczno-gospodarcze konsekwencje starości demograficznej mają aktualnie i w przyszłości będą 

                                                                 
83 Notatka przygotowana na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra Zdrowia na temat 
wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program 
Zdrowia” (w dniu 19.02.2016 r.), Notatka informacyjna, GUS, 2016 r.  
84 Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, 
Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 2017 r., s. 43. 
85 Tamże, s. 45. 
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miały coraz większy wpływ na wszystkie systemy, m.in. na system emerytalny, organizację 
długoterminowej opieki zdrowotnej, usługi opiekuńcze w systemie pomocy społecznej, system 
edukacji, rynek pracy, rodzinne strategie opiekuńcze oraz samorządowe strategie organizowania  
i finansowania usług opiekuńczych86. Wzrost liczby seniorów i wewnętrzne zróżnicowanie tej kategorii 
osób (również z uwagi na stan zdrowia) wymusi w przyszłości podjęcie działań mających na celu 
dostosowanie systemu usług społecznych (również w zakresie finasowania), w szczególności 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, do potrzeb tej grupy. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Pomoc w formie usług 
opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają 
pomocy innych, a są jej pozbawione lub rodzina nie może zapewnić im takiego wsparcia. Usługi 
opiekuńcze są przykładem środowiskowej formy wsparcia klientów, którzy wymagają opieki  
i pielęgnacji (lecz nie całodobowej). Dzięki opiece środowiskowej mogą oni pozostać w swoim 
dotychczasowym miejscu zamieszkania i utrzymać więzi rodzinne i sąsiedzkie. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów  
z otoczeniem. Ich głównym celem jest zmniejszanie niesamodzielności (obiektywnie istniejącej lub 
subiektywnie odczuwanej) u osób, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych  
i niezbędnych potrzeb życiowych oraz kompensowanie utraconej samodzielności działaniami 
umożliwiającymi tym osobom dalsze funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania87. 

 
Ryc. 97. Usługi opiekuńcze w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za lata 2007-2010 oraz ocen zasobów pomocy społecznej 

województwa80 wielkopolskiego za lata 2011-2017 

 
W 2007 roku w województwie wielkopolskim usługami opiekuńczymi objęto 7 769 osób,  

a liczba udzielonych świadczeń (liczba godzin usług opiekuńczych) wyniosła ponad 3 631 tys. Po 7 latach 
(w 2014 roku) liczba świadczeniobiorców usług opiekuńczych wzrosła o 1 012 osób, a liczba świadczeń 
o ponad 138 tys. godzin. Rok 2017 był rekordowy pod względem liczby świadczeniobiorców, bowiem  
z usług opiekuńczych skorzystały 10 824 osoby (wzrost o 39% w porównaniu z 2007 rokiem), w tym 
prawie 2% stanowiły osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Podkreślić należy, że 
w 2017 roku po raz pierwszy od kilku lat odnotowano spadek liczby świadczeń usług opiekuńczych 
(liczba świadczeń: 4 083 tys.), przy jednoczesnym wzroście nakładów finansowych gmin na ten cel.  
Z dużym prawdopodobieństwem wpływ na to miał wzrost wynagrodzeń opiekunów związany ze 
wzrostem płacy minimalnej i wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń. 

                                                                 
86 Tamże, s. 43. 
87 Tamże, s. 34. 
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Jak wynika z danych pozyskanych ze sprawozdania Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS)88, 
w 2017 roku 18 wielkopolskich gmin nie świadczyło na swoim terenie usług opiekuńczych,  
a specjalistycznych usług opiekuńczych nie świadczono w 194 gminach. 

 
Ryc. 98. Wydatki gmin na usługi opiekuńcze i liczba osób z nich korzystających w województwie wielkopolskim  

w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za lata 2007-2010 oraz ocen zasobów pomocy społecznej 

województwa wielkopolskiego za lata 2011-2017 

 
Wydatki wielkopolskich gmin na usługi opiekuńcze w 2017 roku wyniosły 69 520 476 zł i były 

ponad dwa razy wyższe niż w 2007 roku (31 058 252 zł). Z danych pozyskanych ze sprawozdania OZPS 
oraz wyliczeń własnych (koszt jednej godziny usług opiekuńczych – iloraz wartości wydatków gmin  
i liczby udzielonych świadczeń) wynika, że średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych  
w województwie wielkopolskim wyniósł 17,03 zł i był on odpowiednio wyższy o 8,48 zł i 4,93 zł niż  
w latach 2007 i 2014.  

W 22 powiatach województwa koszt jednej godziny usług opiekuńczych poniesiony przez gminy 
w 2017 roku był niższy od średniej wojewódzkiej. Najmniejsze środki na realizację jednej godziny usług 
opiekuńczych przeznaczyły samorządy z powiatów: nowotomyskiego (10,99 zł), wągrowieckiego (12,00 
zł), rawickiego (12,19 zł), m. Konin (13,08 zł) oraz grodziskiego (13,48 zł). Najwyższe poniosły m. Leszno 
(27,68 zł) i powiaty: gnieźnieński (22,05 zł), międzychodzki (20,92 zł), kościański (20,17 zł), ostrowski 
(20,09 zł). Koszt usług opiekuńczych ponoszony i ujmowany przez gminy w sprawozdaniach nie 
obejmuje kosztu ponoszonego przez osoby korzystające z usług opiekuńczych. Ten bowiem uzależniony 
jest od ich dochodu oraz stawek odpłatności ustalonych indywidualnie przez każdą z gmin. Ponadto na 
koszt jednej godziny usługi wpływa również sposób organizacji usług opiekuńczych przez gminy 
(zlecenie zadania NGO lub podmiotowi prywatnemu, samodzielna realizacja) oraz sposób zatrudniania 
opiekunów (umowy cywilno-prawne, umowy o pracę). 

 
  

                                                                 
88 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2017, ROPS w Poznaniu, 2018 r. 
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Ryc. 99. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ponoszony przez gminy w województwie wielkopolskim  
według powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok, 

ROPS w Poznaniu, 2018 r. 

 
Mimo wzrostu środków finansowych przeznaczanych przez gminy na realizację usług 

opiekuńczych spada średnia miesięczna liczba godzin usług opiekuńczych przypadających na jedną 
osobę korzystającą z tej formy wsparcia (z 35 godz./mc w 2015 roku do 31 godz./mc w 2017 roku).  
Z jednej strony ma to związek ze wzrastającą liczbą osób, które wymagają wsparcia w tej właśnie 
formie, z drugiej z rosnącymi kosztami świadczenia usług opiekuńczych. Biorąc pod uwagę to, że 
tendencja spadkowa w zakresie liczby godzin opiekuńczych w przeliczeniu na jednego podopiecznego 
obserwowana jest od kilku lat, przypuszczać należy, że samorządy gminne nie są już w stanie 
samodzielnie zaspokoić rosnących potrzeb w tym zakresie, choć zwiększają środki pieniężne na ten cel. 
Rok 2017 wydaje się być tego doskonałym przykładem, ponieważ wzrosła liczba osób, które korzystały 
z usług opiekuńczych, w tym roku zaczęła też obowiązywać stawka minimalna, w związku z czym 
przedstawiciele gmin zmuszeni byli podnieść wynagrodzenia opiekunom, poniesiono większe nakłady 
finansowe w ramach budżetów, a mimo to spadła liczba usług/godzin świadczonych na rzecz 
podopiecznych89. Na jakość usług opiekuńczych wpływa wiele czynników, m.in. liczba gmin 
organizujących usługi opiekuńcze, poziom wyspecjalizowania usług, wymiar ich świadczenia oraz cena. 
Ponadto, diagnoza sektora usług społecznych przeprowadzona w województwie wielkopolskim 
dowodzi, że pojawiające się potrzeby w zakresie usług opiekuńczych samorządy dopasowują raczej do 
posiadanego budżetu na realizację tego zadania niż do oczekiwań odbiorców. To z kolei przekłada się 
na liczbę udzielanych świadczeń oraz ich koszt (ponoszony zarówno przez gminę, jak i przez samego 
beneficjenta usługi)90. 

W 2017 roku z usług opiekuńczych skorzystało 9 696 osób będących w wieku poprodukcyjnym 
(tj. o 3 238 osób więcej niż w 2014 roku) i stanowiły one blisko 90% wszystkich korzystających z tej 
formy wsparcia. Warto podkreślić, że z każdym rokiem zwiększa się udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w grupie korzystających z usług opiekuńczych, mimo to zaledwie 1,4% mieszkańców 

                                                                 
89 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2017, ROPS w Poznaniu, 2018 r. 
90 Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, 
Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 2017 r., s. 36. 
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województwa wielkopolskiego będących w tym wieku zostało objętych wsparciem w formie usług 
opiekuńczych świadczonych przez gminy91. 

Potrzeby i oczekiwania opiekuńcze wzrastają wraz z wiekiem i są one silnie skorelowane ze 
stanem zdrowia danej osoby. Zmiany demograficzne oraz zmiany społeczne rodziny (atomizacja  
i malejące możliwości udzielania wparcia) wydają się być niezwykle ważnymi czynnikami wpływającymi 
na popyt usług w zakresie opieki nad osobami starszymi. Przypuszczać zatem należy, że w niedalekiej 
przyszłości, wraz ze wzrostem liczby osób starszych, zapotrzebowanie na usługi społeczne kierowane 
do tej grupy będzie wzrastać. To z kolei wiązać się będzie ze wzrostem zatrudnienia w branży 
opiekuńczej i zaangażowaniem wielu podmiotów (z sektorów publicznego, niepublicznego  
i pozarządowego), w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb oraz zapewnienia 
komplementarności różnych usług dla osób wymagających opieki, w tym osób w podeszłym wieku.  

 
Tab. 15. Typy i liczba DPS w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 

 
Osobie, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a która 

wymaga całodobowej opieki z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, można – po uzyskaniu 
jej zgody – przyznać wsparcie w placówce opieki całodobowej jaką jest dom pomocy społecznej (DPS). 
W 2017 roku na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowały 63 DPS (w tym 10 dla osób  
w podeszłym wieku i 17 dla osób somatycznie przewlekle chorych), które łącznie dysponowały 6 371 
miejscami. W dalszym ciągu na terenie sześciu powiatów (grodziskiego, leszczyńskiego, 
nowotomyskiego, obornickiego, średzkiego i złotowskiego) nie prowadzono żadnego DPS, co nie 
oznacza, że mieszkańcy z tych powiatów nie byli kierowani do DPS, ponieważ każda gmina może 
skierować osobę do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej dotychczasowego 
miejsca zamieszkania92. Rośnie liczba oczekujących na miejsce w placówkach tego typu. W 2017 roku 
727 Wielkopolan (tj. o 127 osób więcej niż w 2014 roku) oczekiwało na możliwość skorzystania z tej 
formy wsparcia.  

                                                                 
91 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2017, ROPS w Poznaniu, 2018 r. 
92 https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/dom-pomocy-spolecznej/ (dostęp: 18.11.2015 r.). 

Typy DPS Liczba DPS 
Liczba miejsc  

w DPS 

Liczba 
mieszkańców 

DPS 

Liczba 
oczekujących na 
miejsce w DPS 

dla osób w podeszłym wieku 10 685 653 129 

dla osób przewlekle somatycznie chorych 17 1 866 1 859 396 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 11 1 158 1 156 151 

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 12 1 221 1 211 30 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie 

4 232 231 0 

dla osób niepełnosprawnych fizycznie 1 67 67 21 

dla osób w podeszłym wieku oraz osób 
niepełnosprawnych fizycznie 

1 136 135 0 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie 

4 316 310 0 

inne, zgodne z art. 56a, ust. 2 i 3 Ustawy  
o pomocy społecznej 

3 690 663 0 

Ogółem 63 6 371 6 285 727 
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Ryc. 100. Liczba domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05  

 
W związku z dużą liczbą osób oczekujących na miejsce w DPS wielkopolskie samorządy powinny 

częściej szukać innych rozwiązań. Dobrym rozwiązaniem problemu niewystarczającej podaży usług 
wsparcia w opiece nad osobami starszymi wydaje się być tworzenie rodzinnych domów pomocy93. Są 
one alternatywną formą wsparcia dla dużych DPS i w doskonały sposób mogą one uzupełniać system 
opieki długoterminowej94. W przypadku osób wymagających stałej opieki (ale nie całodobowej) 
należałoby rozważyć możliwości objęcia ich usługą w formie mieszkania chronionego. Usługa ta 
powinna być skierowana do osób, które mogą poprawić lub utrzymać swoją sprawność dzięki wsparciu 

                                                                 
93 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. 
94 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2017, ROPS w Poznaniu, 2018 r. 
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specjalistów. Wiele osób w podeszłym wieku, będących mieszkańcami DPS, z powodzeniem mogłoby 
funkcjonować w mieszkaniach chronionych. Jednak z uwagi na niewielką liczbę mieszkań (ogółem i dla 
osób starszych) lub ich brak, DPS jest często postrzegany jako jedyna, dostępna forma zapewnienia 
stałego wsparcia. 

 
Ryc. 101. Liczba mieszkań chronionych w województwie wielkopolskim w ujęciu powiatowym w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok, 
ROPS w Poznaniu, 2018 r. 
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Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów 
osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby  
w codziennym funkcjonowaniu95. Z danych sprawozdania OZPS wynika, że w 2017 roku na terenie 
województwa funkcjonowało 55 mieszkań chronionych, w których dostępne były 283 miejsca. Od 2014 
roku zaobserwować można wzrost liczby miejsc w mieszkaniach chronionych, jednak liczba mieszkań 
pozostawała nadal niska. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych pomiędzy 2007 a 2017 rokiem 
wzrosła o około 240% (2007 rok – 118 miejsc), a liczba mieszkań zwiększyła się o 177% (2007 rok – 31 
mieszkań). Nieco mniejszą liczbę mieszkań chronionych (46) oraz miejsc (269) wskazuje sprawozdanie 
ministerialne MPiPS-03, jednak różnice te wynikają z faktu, iż OZPS samorządy mogą po pierwsze 
skorygować wcześniejsze dane, a po drugie wskazać również te miejsca (najczęściej prowadzone przez 
organizacje pożytku publicznego), z których korzystają mieszkańcy gminy/powiatu, a samorząd 
partycypuje w ich utrzymaniu. Warto również wspomnieć, że w 2018 roku zmianie uległy zapisy 
dotyczące mieszkań chronionych96, które formalnie będą dzielić się na mieszkania treningowe  
i wspierane (przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych oraz dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi). 

 
Ryc. 102. Liczba mieszkań i miejsc w mieszkaniach chronionych w województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 oraz ocen zasobów pomocy społecznej województwa 

wielkopolskiego  

 
Według danych OZPS z mieszkań chronionych w 2017 roku skorzystały 364 osoby97 (o 26 osób 

więcej niż w roku poprzednim), natomiast 131 osób korzystających z mieszkań chronionych stanowiły 
osoby usamodzielniane opuszczające niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, 
zakłady poprawcze i inne, jak również placówki dla osób z zaburzeniami psychicznymi98. Usługa  
w formie mieszkania chronionego dostępna była w 20 powiatach województwa wielkopolskiego, w tym 
we wszystkich miastach na prawach powiatu. Największą liczbą miejsc (powyżej 20) w mieszkaniach 
chronionych dysponowało pięć powiatów, tj. m. Kalisz (25 miejsc), złotowski (27 miejsca), jarociński  
(28 miejsc), szamotulski (32 miejsca) oraz miasto Poznań (75 miejsc). Zasoby te okazały się jednak 
niewystarczające w stosunku do potrzeb w tym zakresie, ponieważ liczba oczekujących na miejsce  
w mieszkaniu chronionym według stanu na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 34 osoby. Podkreślić również 

                                                                 
95 Art. 53, ust.2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508). 
96 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018 poz. 822). 
97 Według sprawozdania MPiPS-03 za 2017 rok łączna liczba korzystających w województwie wielkopolskim wyniosła 354 osoby.  
98 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2017 rok dla województwa wielkopolskiego, łączna liczba korzystających z placówek o charakterze 
gminnym i ponadgminnym. 
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należy, że usługa w formie mieszkania chronionego nie jest dostępna dla większości mieszkańców 
północnej i południowo-wschodniej Wielkopolski, pomimo że mieszkanie chronione może być 
zakładane i prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy 
społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie i inne) oraz organizacje pożytku publicznego. 

Inną formą wsparcia przeznaczoną dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy, a są jej pozbawione, stanowią usługi w dziennych domach pomocy (DDP). DDP to 
placówki, które świadczą usługi przede wszystkim we własnej siedzibie o określonych porach dnia  
(w wyjątkowych sytuacjach całodobowo) i dla określonej grupy odbiorców. Celem ich działalności jest 
aktywizacja i świadczenie wsparcia umożliwiającego jak najdłuższe, samodzielne funkcjonowanie 
uczestników (często osób starszych) w miejscu zamieszkania. Stąd też dzienne domy świadczą wiele 
różnych usług, w tym np. wyżywienie, usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, kulturalne  
i terapeutyczne. Oferta DDP skierowana jest do osób z różnym rodzajem sprawności, jednak jest to 
usługa pierwotna w stosunku do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pobytu w mieszkaniu 
chronionym, czy też w DPS. 

W 2017 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 26 DDP, a usługa była dostępna 
jedynie na terenie 19 powiatów: złotowskiego (3), pilskiego (2), chodzieskiego (2), pleszewskiego (2), 
m. Poznania (2), m. Konina (2), szamotulskiego (1), nowotomyskiego (1), wągrowieckiego (1), 
obornickiego (1), kościańskiego (1), m. Leszna (1), poznańskiego (1), gostyńskiego (1), rawickiego (1), 
ostrowskiego (1), m. Kalisza (1), ostrzeszowskiego (1) i konińskiego (1)), przy czym DDP najczęściej 
zlokalizowane były w miastach powiatowych. Z usług DDP skorzystały 2 534 osoby (na 1 665 
dostępnych miejsc), przy czym najwięcej w Lesznie (538 osób) i Poznaniu (420 osób) oraz powiecie 
pilskim (582 osoby). Powyżej 100 osób korzystających z tej formy wsparcia odnotowano również  
w powiatach kościańskim i ostrzeszowskim oraz mieście Kaliszu. W samorządach, w których działały 
DDP odnotowano, że na koniec 2017 roku 34 osoby (tj. o 10 więcej niż w roku poprzednim) oczekiwały 
na możliwość uzyskania pomocy w tej właśnie formie. 

 
Ryc. 103. Liczba DDP oraz liczba osób korzystających z ich usług w województwie wielkopolskim  

w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ocen zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za lata 2014-2017 

 
W 2015 roku MRPiPS ogłosiło program, którego celem było wsparcie seniorów poprzez 

dofinansowanie projektów służących rozwojowi sieci DDP i Klubów Seniora pod nazwą Senior-WIGOR 
(obecnie Senior+). Jak wynika z danych ministerialnych, na terenie województwa wielkopolskiego 
pomiędzy 2015 a 2017 rokiem powstało lub przekształconych zostało w sumie 16 DDP i 10 Klubów 
Senior+. Dla przykładu, tylko w 2017 roku otwarto 3 DDP Senior+ w gminach, które nie wykazały  
w sprawozdaniu rocznym takiej placówki na swoim terenie (były to gminy: Wolsztyn, Odolanów oraz 
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miasto Koło)99. Można zatem przypuszczać, że zmiany w zakresie liczby DDP (oraz korzystających)  
w latach 2014-2017 nie tyle są konsekwencją ich zamykania, co zmianą źródła finansowania tej formy 
wsparcia (ze środków własnych samorządów na środki rządowe lub unijne). 

Problemami wynikającymi z zachodzących procesów starzenia się społeczeństwa zajmują się  
w Polsce przede wszystkim dwa systemy – zdrowia i pomocy społecznej, przy czym każdy z nich 
zagospodarowuje inny obszar życia osób w podeszłym wieku. Pierwszy z nich skupia się na organizacji 
i dostarczaniu usług zdrowotnych, ponieważ starość bardzo często związana jest z występowaniem 
wielu chorób wymagających skoordynowanego leczenia. Drugi natomiast dostarczać powinien usługi  
i świadczenia osobom w podeszłym wieku w przypadku utraty zdolności do samodzielnego 
wykonywania czynności samoobsługowych lub czynności dnia codziennego, powiązanych jednocześnie 
z brakiem opieki, w przypadku konieczności jej sprawowania100. 

W województwie wielkopolskim w 2017 roku w ramach systemu opieki zdrowotnej opiekę  
o charakterze długoterminowym i całodobowym prowadziło 19 zakładów opiekuńczo-leczniczych 
(ZOL), 10 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) oraz 4 hospicja stacjonarne. Na terenie 
województwa możliwe było też uzyskanie wsparcia w 8 oddziałach opieki paliatywnej.  

ZOL oraz ZPO swoją działalność prowadzą na postawie Ustawy o Działalności Leczniczej z 15 
kwietnia 2011 roku. Świadczenia opiekuńczo-lecznicze obejmują pielęgnację i rehabilitację osób, które 
nie wymagają hospitalizacji przy jednoczesnym zapewnieniu produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych. Ponadto świadczenia obejmują zapewnienie pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego 
do stanu zdrowia pacjenta oraz edukację pacjentów i ich rodzin odnośnie do samopielęgnacji  
i samoopieki w warunkach domowych. Zakres działalności ZPO jest bardzo podobny do ZOL, z tą 
różnicą, że w ZPO zapewniona jest również opieka (czego nie ma w ZOL), ale zapewnienie wyrobów 
medycznych nie jest tu konieczne101. Łączna liczba pacjentów objęta wsparciem w ww. placówkach 
wyniosła w 2017 roku 3 083 osoby (1 935 osób w ZOL i 1 148 osób w ZPO) i była to największa (łącznie) 
grupa osób objęta świadczeniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi opieki długoterminowej w przeciągu 
ostatnich czterech lat.  

 
Ryc. 104. Zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja i oddziały opieki paliatywnej  

w województwie wielkopolskim w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  

                                                                 
99 Wykaz dostępnych placówek w ramach Senior+ dostępny na stronie http://senior.gov.pl/program_senior_plus/strona/83 
(dostęp: 17.10.2018 r.). 
100 Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, 
Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 2017 r., s. 30-33. 
101 Świadczenia gwarantowane obejmujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, Raport  
w sprawie ustalenia taryfy świadczeń nr WT.541.49.2016, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Wydział 
Taryfikacji, 2017 r., s. 9. 
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Ryc. 105. Pacjenci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i 
oddziałach opieki paliatywnej w województwie wielkopolskim w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Kolejną grupą pacjentów były osoby objęte opieką paliatywną i hospicyjną102. Łącznie grupa ta 

w 2017 roku liczyła 2 470 osób, przy czym pacjentów objętych wsparciem w oddziałach opieki 
paliatywnej było prawie cztery razy więcej niż w hospicjach stacjonarnych. Wynika to m.in. z faktu, iż 
oddziałów opieki paliatywnej było dwa razy więcej w województwie niż hospicjów stacjonarnych. 
Warto również podkreślić, że w przypadku hospicjów od 2014 roku obserwowany był spadek liczby 
pacjentów (mimo utrzymującej się stałej liczby placówek), natomiast w przypadku oddziałów opieki 
paliatywnej odnotować można tendencję wzrostową w zakresie liczby pacjentów. Związane jest to 
prawdopodobnie ze zwiększającą się liczbą tych oddziałów.  

Podsumowując kwestie opieki nad osobami starszymi należy zwrócić uwagę, że w dokumentach 
strategicznych podkreśla się, że brakuje współpracy międzysektorowej, w szczególności pomiędzy 
systemem zdrowia i pomocy społecznej, na rzecz osób starszych oraz wykwalifikowanej kadry znającej 
i zajmującej się zagadnieniami starości i ryzykami z nią związanymi (np. gerontologów i geriatrów)103. 
Dla przykładu w 2015 roku na terenie kraju funkcjonowało 81 poradni geriatrycznych oraz 54 oddziały 
geriatryczne, przy czym w województwie wielkopolskim działały jedynie 3 poradnie oraz 2 oddziały 
geriatryczne104. W tym samym roku na stanowisku lekarza geriatry w wielkopolskich placówkach służby 
zdrowia zatrudnione były 4 osoby (2 w powiecie gnieźnieńskim, po 1 w m. Poznań oraz powiecie 
ostrowskim), a łączna liczba łóżek geriatrycznych i psychogeriatrycznych w województwie wyniosła 50 
(liczba pacjentów: 772 osoby)105. Specjalizacja z zakresu geriatrii nie jest też zaliczana do 
priorytetowych, bowiem na koniec 2017 roku w województwie wielkopolskim przewidziano jedynie 
dwa miejsca specjalizacyjne z tego zakresu106, a w bieżącym trzy107. Ponadto w Założeniach 
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 podkreśla się, że wiedza o ofercie 
wsparcia osób starszych jest rozproszona, warunki i zasady korzystania z usług nie zawsze zrozumiałe 

                                                                 
102 Z pomocy hospicyjnej korzystają przede wszystkim chorzy na nowotwory (około 90%), jednak z pomocy hospicjum mogą 
skorzystać chorujący na inne schorzenia terminalne; http://www.hospicja.pl/wazne-pytania/kto-moze-skorzystac-z-opieki-
hospicjum (dostęp: 19.10.2018 r.). 
103 Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, 
Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 2017 r., s. 30-33. 
104 Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, MRPiPS, Warszawa, 2016 r., s. 81-82. 
105 Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2015 rok (wybrane zagadnienia), Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań, 2016 r. 
106https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-lekarze-i-lekarze-dentysci/postepowanie-kwalifikacyjne-dla-lekarzy-1-
31032018-r (dostęp: 18.10.2018 r.). 
107https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-lekarze-i-lekarze-dentysci/postepowanie-kwalifikacyjne-dla-lekarzy-1-
31032018-r (dostęp: 18.10.2018 r.). 
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dla ich odbiorców, a dość podobne nazewnictwo instytucji świadczących usługi może być mylące. 
Ponadto możliwości korzystania z usług opiekuńczych świadczonych w obu systemach są ograniczone 
pod względem ilościowym (usługi są kontraktowane, istnieje ograniczona liczba miejsc) i czasowym (np. 
skorzystanie z usługi możliwe po zwolnieniu się miejsca, określony jest czas korzystania z usług zakładu 
opiekuńczo-leczniczego) oraz uwarunkowane spełnieniem określonych przesłanek do przyznania 
danego rodzaju pomocy. Obok usług publicznych istnieją również usługi komercyjne świadczone przez 
podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe lub prywatne. W systemie brakuje podmiotów, które nie 
tyle łączyłyby usługi (to wydaje się być jeszcze daleką przyszłością, biorąc pod uwagę m.in. małą liczbę 
placówek i specjalistów, niski stopień koordynacji pomocy choćby w ramach jednego systemu, stopień 
skomplikowania procedur/prawa tworzenia i prowadzenia placówek, niepewność finansowania ze 
środków publicznych), co w kompleksowy sposób udzielałyby informacji o rodzajach i dostępności 
poszczególnych usług i świadczeń oraz koordynowałyby proces pomocy i wsparcia osób starszych  
w odpowiedzi na ich potrzeby i możliwości108. Tymczasem pomoc i wsparcie często mają charakter 
przypadkowy (osoba starsza lub jej rodzina pozyskuje wiedzę o danej formie wsparcia przez przypadek 
i jeśli jest taka możliwość wnioskuje o taką pomoc), wycinkowy (pomoc lub leczenie skupia się na 
jednym aspekcie funkcjonowania osoby starszej) lub ratowniczy (np. nie przewiduje się dalszej utraty 
sprawności przez osobę starszą, pomoc organizowana jest tu i teraz, tj. zanim osoba starsza uzyska 
miejsce w DPS kierowana jest do ZOL lub ZPO, ponieważ tego rodzaju usługi można szybciej uzyskać,  
a odpłatność za pobyt w ZOL/ZPO jest niższa niż w przypadku DPS). 

 
 

3.4.2. Usługi kierowane do rodzin 
Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z nią. Jest ona ważna 

od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności oraz niezbędna gdy w rodzinie ma 
miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecka. Rodzina w wyniku podjętej z nią pracy powinna 
osiągnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było 
zagrożone. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej został oddzielony od systemu pomocy 
społecznej za pomocą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Ustawa wprowadziła nowe rozwiązania w tym obszarze i przyczyniła się do rozwoju nowych 
usług. Praca z rodziną prowadzona jest głównie w formie usług asystenta rodziny, który udziela 
wsparcia psychicznego, emocjonalnego, pełni funkcję diagnostyczno-monitorującą, doradczą, 
mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą oraz koordynuje działania skierowane na 
rodzinę. Pomoc w opiece i wychowaniu dzieci prowadzona jest w formie placówek wsparcia dziennego 
oraz rodzin wspierających109. 

Z każdym rokiem w wielkopolskich gminach wzrasta zatrudnienie asystentów rodziny. Pod 
koniec 2017 roku na terenie województwa wielkopolskiego działało 385 asystentów rodziny, co 
oznacza podwojenie ich liczby w stosunku do roku 2012110 (173 asystentów rodziny). O ile w pierwszym 
roku funkcjonowania ustawy jedynie 54% gmin zatrudniało przynajmniej 1 asystenta rodziny, w 2017 
roku było to już 96%. 

 
  

                                                                 
108 Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, 
Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 2017 r., s. 30-33. 
109 Informacja rady ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). 
110 Dane dotyczące zatrudnienia asystentów rodziny dostępne są od roku 2012. 
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Ryc. 106. Odsetek gmin zatrudniających asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 
Ryc. 107. Udział rodzin objętych asystenturą w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2012-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ocen 
zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego  

 
Niewątpliwie wpływ na wzrost liczby zatrudnionych asystentów ma udzielanie dotacji w ramach 

corocznych edycji programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przez MRPiPS. 
Zestawiając jednak dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy z tytułu bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (ponieważ jest to potencjalna grupa docelowa wymagająca 
wsparcia asystentów) z danymi dotyczącymi liczby rodzin objętych już wsparciem asystentów można 
zauważyć, że jedynie niespełna jedna trzecia rodzin potencjalnie potrzebujących wsparcia asystenturą 
taką pomoc uzyskuje. Pamiętać jednak należy, iż sytuacja ta uległa znacznej poprawie w porównaniu  
z rokiem 2012, kiedy to tego typu wsparciem objęta była zaledwie co czternasta rodzina potencjalnie 
potrzebująca pomocy. 

Pod koniec roku 2017 wsparcie asystenta rodziny niedostępne było na terenie 8 gmin 
województwa wielkopolskiego. Wśród powiatów charakteryzujących się najniższymi odsetkami rodzin 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wspartymi asystenturą rodziny znalazły się: kępiński 
(14,0%), jarociński (14,5%) oraz obornicki (14,8%). Najwyższe z kolei wartości wskaźnika osiągnięte 
zostały w powiatach: śremskim (54,9%), czarnkowsko-trzcianeckim i grodziskim (po 52,7%). 

Od roku 2012 nie rozwinęła się za to niemal zupełnie instytucja rodziny wspierającej. Rodzina 
przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może, przy współpracy 
asystenta rodziny, zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca jest to rodzina  
z bezpośredniego otoczenia dziecka, czyli np. sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona. Rodzina wspierająca 
pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rola tego narzędzia nie jest 
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dostatecznie dostrzegana111. W 2014 roku funkcjonowała w Wielkopolsce zaledwie 1 taka rodzina  
(w gminie Wierzbinek), natomiast w 2017 roku ich liczba zwiększyła się do 5 (działały one na terenie 
następujących miast: Koła, Rawicza i Nekli), a z ich wsparcia skorzystało 6 potrzebujących rodzin. 

 
Ryc. 108. Udział rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ogólnej liczbie rodzin korzystających  

z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  

oraz Oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok, ROPS w Poznaniu, 2018 r. 

 

                                                                 
111 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań,  
2015 r. 
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Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy 
w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, radzenia 
sobie z zaburzeniami zachowania itp. Ważną rolę w sferze pomocy w opiece i wychowaniu pełnią 
placówki wsparcia dziennego. W 2017 roku w zaledwie 32 gminach województwa wielkopolskiego 
funkcjonowało 90 placówek wsparcia dziennego. Oznacza to, że aż 194 gminy nie dysponowały tym 
typem wsparcia. Warto zaznaczyć, że placówki mogą charakteryzować się zasięgiem ponadgminnym, 
wtedy jednostką odpowiedzialną za ich tworzenie i funkcjonowanie jest powiat. W 2017 roku na terenie 
3 powiatów funkcjonowały 4 takie placówki. Łącznie placówki wsparcia dziennego objęły swoimi 
działaniami 1 681 dzieci (zapewniając 2 217 miejsc). Przy zestawieniu tej liczby z 14 282 rodzinami 
przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze widać wyraźnie, że podobnie jak w przypadku 
asystentury rodziny oraz rodzin wspierających powinno się dążyć do tego aby takie placówki 
funkcjonowały w każdej gminie. 

Oprócz działań o charakterze profilaktycznym, mających na celu stworzenie dziecku 
odpowiednich warunków życia w jego środowisku rodzinnym, prowadzone są działania na rzecz 
doskonalenia i rozwoju różnych form pieczy zastępczej nad dzieckiem. Piecza zastępcza powinna mieć 
charakter jedynie okresowy i wszędzie tam gdzie jest to możliwe zmierzać do integracji dziecka z jego 
rodziną. 

 
Ryc. 109. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej oraz MPiPS 03 

 
Dziecko, postanowieniem sądu, może zostać umieszczone w jednej z dwóch form pieczy 

zastępczej – rodzinnej oraz instytucjonalnej. W województwie wielkopolskim w 2017 roku w pieczy 
zastępczej łącznie przebywało 5 773 dzieci (w przeliczeniu na 1 000 ludności w wieku 0-17 lat 
współczynnik ten wynosił 7,4% i był niższy od średniej krajowej – 9,0%)112. Od 2007 do 2017 roku liczba 
dzieci przebywających w pieczy zastępczej zmalała o 1 005 (15%), a w 2012 roku nastąpił bardzo 
wyraźny spadek (być może związany z wprowadzeniem nowego rodzaju sprawozdawczości). 

Analizując liczbę dzieci przebywających w poszczególnych formach pieczy zastępczej można 
zauważyć, że większość dzieci objętych opieką zastępczą przebywała w pieczy rodzinnej. Najwięcej 
dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywało w powiatach: m. Poznań (589), poznańskim 
(428), pilskim (270), gnieźnieńskim (213) i m. Kalisz (205), natomiast najmniej w powiatach: średzkim 
(43), słupeckim (47), wolsztyńskim (53), jarocińskim (65), ostrzeszowskim (68) i leszczyńskim (69)113. 
  

                                                                 
112 Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 roku, GUS, Warszawa, 2017 r., s. 45. 
113 Należy pamiętać, że na terenie danego powiatu w pieczy zastępczej przebywać mogą również dzieci z innych powiatów (jeżeli 
wystąpi taka potrzeba). 
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Ryc. 110. Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim  
w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 
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Ryc. 111. Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej  
w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

 
W porównaniu z 2007 rokiem odsetek dzieci przebywających w pieczy rodzinnej wzrastał 

systematycznie i w roku 2017 wyniósł 81,03%, co oznacza wzrost o 9,08 p. proc. Pomimo że w skali 
kraju odnotowano niewielkie pozytywne zmiany we wszystkich formach rodzinnej pieczy zastępczej, to 
w kontekście idei deinstytucjonalizacji opieki nad dzieckiem ciągle nie jest to stan, który umożliwia, 
odpowiednią do potrzeb, podaż podmiotów opieki nad dzieckiem o charakterze rodzinnym. Wydaje się 
zatem, że w najbliższych latach potrzebne są bardzo intensywne działania na rzecz pozyskiwania 
kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, zwłaszcza jej zawodowych form114. 

                                                                 
114 Diagnoza sektora usług społecznych wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań, 2015 r., s. 43. 
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Ryc. 112. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających  
w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej oraz MPiPS 03 

 
Blisko połowa podopiecznych rodzinnych form pieczy zastępczej znajdowała się w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych. Pod koniec 2017 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało:  
1 746 rodzin zastępczych spokrewnionych, 1 060 rodzin zastępczych niezawodowych, 161 rodzin 
zastępczych zawodowych (w tym: 46 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 34 rodziny zawodowe 
specjalistyczne) oraz 21 rodzinnych domów dziecka115. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich 
przebywających kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku 2007. Wyjątkiem był rok 2012,  
w którym odnotowano drastyczny spadek liczby dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy. 
Powodów tej sytuacji upatruje się w zmianach jakie wprowadziła nowa ustawa o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej, przede wszystkim jednak wskazuje się fakt, iż art. 193 Ustawy wprowadził 
obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej od rodziców biologicznych. 
W związku z tym obecnie w rodzinach spokrewnionych dziadkowie (rodzice zastępczy) otrzymują 
pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka, a rodzice biologiczni (zobowiązani do alimentacji) ponoszą 
odpłatność za pobyt swoich dzieci w pieczy zastępczej. Zabieg ten – słuszny z punktu widzenia 
odpowiedzialności za los własnego dziecka spowodował wycofanie wielu wniosków osób 
spokrewnionych z dzieckiem (najczęściej dziadków) o ustanowienie rodzin zastępczych116.  

W każdym powiecie województwa wielkopolskiego działają rodziny zastępcze, aczkolwiek ich 
liczba w poszczególnych powiatach jest zróżnicowana. Najwięcej rodzin zastępczych funkcjonowało w 
największym mieście województwa – Poznaniu (439). Powyżej 150 rodzin działało również  
w powiatach: poznańskim (307), ostrzeszowskim (164) pilskim oraz ostrowskim. Najmniej rodzin 
zastępczych istniało w powiatach: średzkim (28), wolsztyńskim (33), m. Konin (33) i słupeckim (34)117. 

We wspieraniu rodzin zastępczych w codziennych obowiązkach najważniejszą rolę pełni 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
W 2017 roku we wszystkich województwach zanotowano przyrost ich zatrudnienia, w Wielkopolsce do 
198 osób. Ta forma wsparcia występowała na terenie wszystkich powiatów Wielkopolski. Łącznie 

                                                                 
115 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II 
półrocze 2017 r. 
116 Analiza sytuacji regionalnej w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji 
zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575), Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu dotyczącego 
projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII, Wersja nr 1, październik 2017 r., s. 11. 
117 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II 
półrocze 2017 r. 
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koordynatorzy objęli opieką 2 342 rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, co stanowiło 76,3% 
ich ogółu, tj. wzrost o 34,9 p. proc. w porównaniu do 2012 roku 

 
Ryc. 113. Odsetek rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w województwie wielkopolskim w latach 2012-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

 

Pod koniec 2017 roku w 61 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie 
wielkopolskim przebywało 1 095 dzieci. Funkcjonowało 41 placówek pełniących funkcję socjalizacyjną, 
12 pełniących funkcję interwencyjną, 1 pełniąca funkcję specjalistyczno-terapeutyczną oraz  
15 pełniących funkcję rodzinną (poszczególne placówki mogą łączyć różne zadania). W 28 placówkach 
statutowa liczba miejsc przekracza 14. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie funkcjonują we 
wszystkich powiatach, brakuje ich na terenie powiatów: grodziskiego, kępińskiego, kolskiego, 
konińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego oraz śremskiego. 
Najwięcej dzieci w przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Poznania (242) 
oraz powiatów: szamotulskiego (115), pleszewskiego (62) i poznańskiego (60), a najmniej na obszarze 
powiatów: obornickiego (5), średzkiego (12), m. Leszna (13) oraz międzychodzkiego (14)118. 

W latach 2007-2017 można było zaobserwować stały spadek liczby dzieci przebywających  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (aż o 42,4%), natomiast wzrosła nieznacznie liczba tych 
placówek (o 8, co jest wynikiem dzielenia się tych placówek na mniejsze, ze względu na wymogi 
ustawowe). Tendencję tę należy uznać za pozytywną w kontekście deinstytucjonalizacji systemu pieczy 
zastępczej oraz przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które wprowadziły 
znaczne ograniczenie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem poprzez 
regulacje dotyczące umieszczania w nich dzieci powyżej 10. roku życia. Zmiany powyższe będą 
wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak aby z dniem 1 stycznia 2020 roku wiek dzieci  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie był niższy niż 10 lat. Docelowo placówki te uzyskają 
również do stycznia 2021 roku standard 14-osobowy. Przepisy wprawdzie nie określają daty całkowitej 
likwidacji placówek, jednak tworzą wymogi zmierzające do przekształcania istniejących jednostek  
w instytucje małe, specjalistyczne, w których przebywać będą wychowankowie powyżej 10. roku życia, 
a także do podwyższania wieku i obniżania liczby dzieci poprzez umieszczanie ich w pieczy rodzinnej. 
Tak rozumianą deinstytucjonalizację pieczy zastępczej muszą komplementarnie wspierać działania 
(również inwestycyjne) na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i profesjonalizacji zawodu 
rodzica zastępczego. Z drugiej strony deinstytucjonalizacja musi być wspierana przez intensywną 
profilaktykę i podaż zindywidualizowanych usług na rzecz rodzin z dziećmi119. 

 
  

                                                                 
118 Należy pamiętać, że na terenie danego powiatu w pieczy zastępczej przebywać mogą również dzieci z innych powiatów (jeżeli 
wystąpi taka potrzeba). 
119 Informacja rady ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. Z 2015 r. poz. 332), s. 36-37. 
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Ryc. 114. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w nich przebywających  
w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej oraz MPiPS 03 

 

Obecnie na terenie Wielkopolski nie funkcjonuje ani jedna regionalna placówka terapeutyczna 
oraz ośrodek preadopcyjny. W związku z powyższym brakuje możliwości zapewnienia specjalistycznej 
opieki i wsparcia dzieciom znajdującym się w szczególnej sytuacji zdrowotnej i społecznej, a które nie 
mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub 
oczekują na przysposobienie. W placówkach tych świadczona być powinna specjalistyczna opieka 
medyczna i rehabilitacyjna dostosowana do potrzeb dzieci120. 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przysługuje 
pomoc na usamodzielnienie. Pomoc ta może mieć charakter pieniężny (przyznanie świadczenia 
pieniężnego) lub niepieniężny (pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc 
w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc prawna  
i psychologiczna). 

W roku 2017 rodzinne oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej opuściło 1 337 osób. 
Najczęściej realizowaną formą wparcia jest pomoc na kontynuowanie nauki – w 2017 roku przyznano 
1 151 takich świadczeń. Pozostałe formy pomocy udzielane są raczej rzadko, w ogóle natomiast nie 
świadczono pomocy w formie zatrudnienia121. Jako że z ustaleń kontroli NIK wynika, że istotnym 
problemem w procesie usamodzielnienia wychowanków jest przede wszystkim trudność w pozyskaniu 
mieszkania, wynikająca z braku mieszkań chronionych i małych zasobów gmin w zakresie lokali 
mieszkalnych122, niezbędne jest intensywne rozwijanie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego  
w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb tej grupy osób. Samo jednak zapewnienie warunków 
materialnych wychowankom nie wystarczy do sukcesu usamodzielnienia. Nawet w przypadku 
zapewnienia potrzeb bytowych usamodzielnieniu towarzyszy poczucie lęku, odrzucenia i osamotnienia. 
Dlatego potrzebne jest tworzenie całościowego systemu, w którym zapewnione byłoby również 
udzielenie wsparcia emocjonalnego i społecznego. Zaniedbania w tym zakresie nieuchronnie prowadzą 
do konieczności ponoszenia o wiele wyższych kosztów społecznych w przyszłości. Wskazane zatem 
byłoby prowadzenie specjalnych kursów oraz treningów, jeszcze w okresie pobytu w pieczy zastępczej, 
przygotowujących młodych ludzi do samodzielności, w szczególności w zakresie gospodarowania 

                                                                 
120 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok, ROPS w Poznaniu, Poznań, 2018 r., s. 114. 
121 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań,  
2015 r., s. 47. 
122 Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, Informacja o wynikach kontroli, NIK, 2014 r.,  
s. 13-14. 
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domowym budżetem, dbania o zdrowie, prowadzenia gospodarstwa domowego, komunikacji 
międzyludzkiej itp., a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego i społecznego 
wychowanków, np. poprzez tworzenie grup wsparcia czy organizowanie działań integracyjnych123. 

 
 

3.4.3. Usługi kierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami 
psychicznymi 

Pełnym źródłem informacji statystycznej dotyczącym osób z niepełnosprawnością jest 
Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku (kolejny spis przeprowadzony zostanie dopiero w 2021 roku). 
Dane te stanowią najbardziej obszerne źródło wiedzy na temat liczby oraz sytuacji społecznej osób  
z niepełnosprawnością w Polsce. 

W 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 428,8 tys., co stanowiło 12,4% ogółu 
ludności w województwie wielkopolskim (w kraju 12,2%). Oznacza to, że przeciętnie co ósmy 
mieszkaniec województwa wielkopolskiego był osobą niepełnosprawną. W stosunku do wyników NSP 
z 2002 roku odnotowano zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych o 18,3% (w kraju o 13,9%).  

Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w 2011 roku wynosiła 308,6 tys., co stanowiło 72,0% 
populacji niepełnosprawnych. Najliczniejszą grupą były osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności – 27,7% zbiorowości niepełnosprawnych prawnie (w miastach 29,4%; na 
wsi 25,0%) oraz osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności – 19,9% (w miastach 21,1%; 
na wsi 18,0%). W 2011 roku wśród niepełnosprawnych tylko biologicznie było 6,8 tys. osób (tj. 1,6% 
populacji niepełnosprawnych) z całkowicie ograniczoną zdolnością do wykonywania podstawowych 
czynności. Poważne ograniczenie sprawności zadeklarowało 27,3 tys. osób, tj. 6,4%. 

W województwie wielkopolskim przeciętnie na 1 000 mieszkańców przypadały 124 osoby, które 
w NSP określiły się jako niepełnosprawne (w kraju 122 osoby). Największe natężenie zjawiska 
niepełnosprawności występowało w powiatach: grodziskim (181 osób), wolsztyńskim (167 osób), 
nowotomyskim (166 osób) oraz w Lesznie (168 osób), natomiast najmniejsze w powiatach: gostyńskim, 
ostrzeszowskim, poznańskim i średzkim. W zbiorowości osób niepełnosprawnych w województwie 
wielkopolskim przeważają kobiety, stanowiące 53,5% populacji (w kraju 53,9%).  

Istnieją silne zależności między ograniczeniem sprawności i takimi cechami, jak wiek czy płeć. 
Osobą niepełnosprawną można się stać w każdym wieku, na skutek urazów, wad wrodzonych, chorób 
przewlekłych (w tym również związanych z wykonywanym zawodem) lub też przez pogarszający się 
stan zdrowia, ograniczający w różnym stopniu normalne funkcjonowanie. Rozmiary zjawiska 
niepełnosprawności, ustalone w badaniach spisowych, w dużym stopniu odzwierciedlają kondycję 
zdrowotną społeczeństwa. 

Wśród ogółu osób w wieku przedprodukcyjnym najmłodsi niepełnosprawni stanowili zaledwie 
3,1%. W kolejnych grupach wiekowych udział niepełnosprawnych wzrasta. W wieku produkcyjnym było 
to 9,9%, w wieku mobilnym124 4,4%, natomiast już w wieku niemobilnym125 udział niepełnosprawnych 
wśród ogółu ludności wyniósł 19,5%. Największe nasilenie niepełnosprawności obserwuje się w wieku 
poprodukcyjnym, gdzie średnio co trzecia osoba była niepełnosprawna. 

Analizując wiek i płeć osób niepełnosprawnych zaobserwować można wyraźne różnice między 
zbiorowościami osób niepełnosprawnych prawnie a niepełnosprawnymi wyłącznie biologicznie.  
W grupie niepełnosprawnych prawnie 55,8% osób było w wieku produkcyjnym (67,0% wśród 
mężczyzn; 45,2% wśród kobiet), w tym 40,4% w wieku niemobilnym (u mężczyzn 50,1%; u kobiet 

                                                                 
123 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań,  
2015 r., s. 48. 
124 Definicja GUS – grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata. 
125 Definicja GUS – grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni – 45-64 lat, kobiety – 45-59 lat. 
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31,1%). Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle niepełnosprawnych prawnie kształtował się 
natomiast na poziomie 38,9% (26,7% u mężczyzn; 50,6% u kobiet). 

 
Ryc. 115. Odsetek osób z niepełnosprawnością (prawną i biologiczną) w województwie 

wielkopolskim w 2011 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP GUS 2011 

 
Struktury osób niepełnosprawnych tylko biologicznie i niepełnosprawnych prawnie według 

wieku różnią się między sobą. W grupie osób niepełnosprawnych tylko biologicznie odnotowano 
mniejszy niż wśród niepełnosprawnych prawnie udział mężczyzn w wieku produkcyjnym (56,6%), 
natomiast większy w wieku poprodukcyjnym (37,1%). W kategorii niepełnosprawnych prawnie 
mężczyźni w wieku produkcyjnym stanowili 67,0%, a w poprodukcyjnym 26,7%. Podobną 
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prawidłowość zaobserwowano wśród kobiet. W grupie kobiet niepełnosprawnych tylko biologicznie w 
wieku produkcyjnym było 30,5% (wobec 45,2% wśród niepełnosprawnych prawnie). Natomiast w 
wieku poprodukcyjnym było 66,6% kobiet niepełnosprawnych tylko biologicznie (wobec 50,6% wśród 
niepełnosprawnych prawnie). 

Poniżej scharakteryzowano zagadnienie zaburzeń psychicznych w Polsce i województwie 
wielkopolskim. Zamieszczone informacje stanowią podsumowanie najważniejszych ustaleń zawartych 
w ekspertyzie pn. System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi126. 

Z przeprowadzonych w Polsce badań epidemiologicznych EZOP-Polska z 2012 roku127 wynika, że 
co najmniej 23,5% przedstawicieli polskiego społeczeństwa między 18. a 64. rokiem życia prezentuje 
objawy przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. Należy jednak zaznaczyć, że badacze twierdzą, 
że na przestrzeni ostatnich kilku lat rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wzrosło, a epizodu 
psychiatrycznego doświadczył już co trzeci Polak. Ekstrapolacja powyższych danych na populację 
pozwala twierdzić, że kryteria diagnostyczne zaburzeń uwzględnianych w klasyfikacji ICD 10 spełnia co 
najmniej 6 milionów osób w Polsce, a doświadczenia związane z zaburzeniami psychicznymi są 
udziałem co najmniej co trzeciej polskiej rodziny128. Porównanie tych liczb z danymi dotyczącymi 
zarejestrowanej zgłaszalności do placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej (sięgającej łącznie ok. 1,5 
mln) wskazuje na wyraźny rozdźwięk między potencjalnym zapotrzebowaniem na profesjonalną pomoc 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi a możliwościami systemu ochrony zdrowia psychicznego oraz 
brakiem gotowości do poszukiwania profesjonalnej pomocy wynikającym z obaw przed stygmatyzacją 
i wykluczeniem społecznym129. 

Z badania EZOP wynika, że najczęściej występującymi w Polsce zaburzeniami psychicznymi są: 
zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych – alkoholu i narkotyków (12,8% badanej 
populacji); zaburzenia nerwicowe (10%), w tym m.in. lękowe, fobie specyficzne, fobie społeczne; 
zaburzenia nastroju (3,5%), w tym m.in. depresja i przewlekła depresja, zaburzenia dwubiegunowe; 
impulsywne zaburzenia zachowania (3,5%).  

Należy zwrócić szczególną uwagę na zaburzenia depresyjne, uznane za szczególnie groźne 
współcześnie ze względu na stale zwiększającą się liczbę osób cierpiących z powodu depresji oraz 
powiązanych z nią zaburzeń psychicznych oraz fizycznych130. Depresja stanowi również czynnik 
wysokiego ryzyka popełnienia samobójstwa131. Według WHO depresja jest najważniejszą z przyczyn 
niesprawności wśród adolescentów, a samobójstwo (powiązane z depresją) jest pierwszą na liście 
trzech najczęstszych przyczyn śmierci osób w wieku 10-19 lat132.  

                                                                 
126 D. Trawkowska, M. Frąckowiak-Sochańska, System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie „Diagnozy 
systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa wielkopolskiego”, Poznań, 2017 r. 
127 Badanie EZOP było pierwszym w Polsce badaniem epidemiologicznym zaburzeń psychicznych przeprowadzonym zgodnie  
z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum World Mental Health (WMH). Zastosowano 
w nim Złożony Międzynarodowy Kwestionariusz Diagnostyczny (CIDI), oparty na klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych 
będących częścią międzynarodowego systemu ICD 10, w liczącej ponad 10 tysięcy respondentów próbie losowej osób w wieku 
18-64 lat. Badaniem objęto najczęściej występujące zaburzenia psychiczne, zaliczające się głównie do zaburzeń związanych  
z używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzeń nastroju, nerwicowych (w tym lękowych i neurastenii) oraz zaburzeń 
kontroli impulsów i zachowań autodestrukcyjnych. Badanie to nie uwzględnia natomiast zaburzeń psychotycznych (schizofrenii 
oraz zaburzeń pokrewnych). 
A. Kiejna, P. Piotrowski, T. Adamowski, J. Moskalewicz, J. Wciórka, J. Stokwiszewski, D. Rabczenko, R. C. Kessler, 
Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku  
– badanie EZOP Polska, W: Psychiatria Polska, nr 49(1), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków, 2015 r., s. 15-27; Zob. też: 
http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, 13.02.2014. 
128 Tamże . 
129 Tamże. 
130 S. Murawiec, P. Wierzbiński, Depresja 2016, Via Medica, Gdańsk, 2016 r.  
131 S. Murawiec, P. Wierzbiński, Depresja 2016, Via Medica, Gdańsk, 2016 r. 
132 Health for the world’s adolescents 2014, World Health Organisation, Geneva, 2014 r. Wersja elektroniczna: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/focus-adolescent-health/en/, data dostępu: 30.09.2018. 
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W badaniu EZOP-Polska oszacowano również przeciętny czas trwania dysfunkcji, mierzony liczbą 
dni, w których badani odczuwali obniżoną sprawność działania w ostatnim miesiącu:  

 okresy częściowej niezdolności do pracy i codziennych czynności trwały średnio 6,9 dnia,  

 niezdolności zupełnej – średnio 5,8 dnia,  

 gorszej jakości wykonywanej pracy – przeciętnie 4,4 dnia,  

 konieczności zwiększania wysiłku w celu wykonania pracy – średnio 4,3 dnia, 

 ograniczenia wymagające przebywania w łóżku przez co najmniej połowę dnia – średnio 3,4 dnia.  
Jeśli pomnożyć przeciętną liczbę dni zakłóconego funkcjonowania przez liczebność 

doświadczających ich osób, to dla badanej populacji polskiej w wieku produkcyjnym konsekwencje 
problemów zdrowia psychicznego wiążą się potencjalnie z utratą miesięcznie w skali kraju od 10,5 do 
30,7 mln dni roboczych133. Z ustaleń Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że zaburzenia psychiczne 
kosztują państwo utratę 3-4% PKB i są najczęstszą przyczyną pobierania rent inwalidzkich134. Szacuje 
się, że w Polsce koszty samej tylko depresji ponoszone przez ZUS (w związku z orzeczeniami  
o niepełnosprawności) są prawie 4,5 razy większe niż koszty jej leczenia ponoszone przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ). Równocześnie koszty społeczne depresji, wynikające z utraconej 
produktywności, wynoszą w skali kraju od 1 do 2,6 mld zł rocznie135.  

Koszty społeczne zaburzeń psychicznych wykraczają poza możliwe do oszacowania parametry 
ekonomiczne. Obniżona jakość funkcjonowania dotyczy nie tylko rynku pracy, ale także ról rodzinnych 
(w tym opiekuńczych i partnerskich) oraz szeroko rozumianej aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Z badań EZOP-Polska wynika, że liczba osób doświadczających zaburzeń psychicznych  
w województwie wielkopolskim mieści się w przedziale od 410,4 tys. do 578,7 tys., co stanowi od 17,4% 
do 24,9% mieszkańców w wieku 18-64 lat. Pod względem częstotliwości występowania zaburzeń 
psychicznych województwo wielkopolskie znajduje się na 14. miejscu w kraju. 

Ogólna liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w publicznych placówkach 
ochrony zdrowia jest znacznie niższa niż liczba osób potencjalnie kwalifikujących się do leczenia na 
podstawie badań epidemiologicznych. Liczba pacjentów figurujących w zestawieniach Wielkopolskiego 
Oddziału NFZ szacowana na podstawie rozpoznania zasadniczego w 2015 roku wynosiła 105 145 osób 
(co stanowiło 3% mieszkańców województwa) i była najwyższa w trzyletnim okresie porównawczym 
obejmującym lata 2013-2015136. 

Najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami wśród pacjentów publicznej służby zdrowia  
w województwie wielkopolskim w 2015 roku były: zaburzenia nerwicowe i somatoformiczne137 
związane ze stresem, rozpoznane u 44 808 osób oraz zaburzenia nastroju (obejmujące: depresje 
nawracające, zaburzenia dwubiegunowe, epizody afektywne i inne zaburzenia nastroju, w tym  
– dystymię stanowiącą przewlekły, trwający powyżej 2 lat stan depresyjny o łagodnym lub 
umiarkowanym nasileniu), rozpoznane u 21 032 osób.  

Największe rozpowszechnienie wszystkich zaburzeń psychicznych odnotowano wśród osób  
w wieku 30-64 lat. Dotyczy to zarówno zaburzeń organicznych (ze względu na najwyższą 
zachorowalność w tym okresie życia), zaburzeń spektrum schizofrenii (których objawy w tym przedziale 
wiekowym stają się na tyle wyraźne, że pozwalają na jednoznaczne rozpoznanie), jak i zaburzeń 

                                                                 
133 Health for the world’s adolescents 2014, World Health Organisation, Geneva, 2014 r., s. 152. Wersja elektroniczna: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/focus-adolescent-health/en/, data dostępu: 30.09.2018. 
134 Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa,  
2017 r. 
135 M. Gałązka-Sobotka (red.), Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa,  
2014 r. 
136 Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
– Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań, 2016 r. 
137 Forma zaburzeń nerwicowych. Dotknięte nimi osoby odczuwają objawy sugerujące istnienie problemów somatycznych przy 
braku organicznych lub czynnościowych podstaw uzasadniających występowanie takich problemów (R.C. Carson, J.N. Butcher, 
S. Mineka, Psychologia zaburzeń, Tom 1, GWP, Gdańsk, 2003 r.). 
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nerwicowych, związanych ze stresem i somatoformicznych oraz wszelkich form zaburzeń nastroju 
(pojawiających się często w kontekście obciążenia różnorodnymi rolami społecznymi związanymi  
z intensywnym obciążeniem zarówno obowiązkami zawodowymi, jak i rodzinnymi).  

Biorąc pod uwagę dostępną ofertę instytucjonalnego wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim (i w całym kraju) 
należy stwierdzić, że w dalszym ciągu bazuje on na modelu szpitalocentrycznym (azylowym, 
izolacyjnym). Takie podejście stosuje się od lat, pomimo opracowania programu zmiany modelu 
leczenia psychiatrycznego w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 
Doświadczenia wielu krajów europejskich (np. Włoch, Francji, Niemiec) pokazują, że 
najefektywniejszym podejściem do rozwiązywania problemów zdrowia psychicznego jest model 
środowiskowy. Jest on bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin, łatwiej dostępny oraz tańszy. Mimo 
to w Polsce (w tym w województwie wielkopolskim) formy pomocy środowiskowej mają marginalne 
znaczenie w całym systemie opieki zdrowotnej nad osobami chorującymi psychicznie. Problem ten 
wynika z obecnego systemu finansowania usług zdrowotnych. NFZ refunduje wizyty w ramach opieki 
ambulatoryjnej, a szpitalom płaci za tzw. osobodzień, czyli za każdy dzień chorego w placówce.  
W związku z tym opłaca się wydłużać czas hospitalizacji pacjenta, co najczęściej nie idzie w parze  
z efektywnością leczenia. W przypadku leczenia środowiskowego (realizowanego przez zespoły złożone 
ze specjalistów reprezentujących różne profesje: lekarzy psychiatrów, pielęgniarki, psychologów, 
psychoterapeutów, pracowników socjalnych) pojawia się problem związany z tym, że świadczenie 
jednej usługi przez kilka osób oznacza, że część z nich robi to de facto za darmo. 

W poniższej tabeli zaprezentowano rozkład przestrzenny dostępnych form wsparcia osób  
z zaburzeniami psychicznymi, tj. ambulatoryjnego, środowiskowego, dziennego oraz stacjonarnego na 
terenie województwa wielkopolskiego, świadczonych w ramach resortu zdrowia138. Zamieszczone  
w niej dane wskazują na niezbyt dostępną i nierównomiernie rozłożoną przestrzennie infrastrukturę 
wsparcia świadczonego w ramach opieki zdrowotnej. Na terenie województwa relatywnie najlepiej 
rozwinięty jest system ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych. Niemal we 
wszystkich powiatach (z wyjątkiem kaliskiego, konińskiego oraz leszczyńskiego) znajdowała się w 2017 
roku przynajmniej jedna poradnia zdrowia psychicznego. Najwięcej poradni funkcjonowało w Poznaniu 
(23), a następnie w Lesznie (8 poradni) oraz powiatach gnieźnieńskim (7) i poznańskim (6). Ponieważ 
do psychiatry można zgłosić się bez skierowania, możliwość kontaktu z lekarzem tej specjalności  
w ramach poradni przesądza o dostępności leczenia psychiatrycznego w większości przypadków 
zaburzeń niespełniających kryteriów stanów ostrych kwalifikujących się do konsultacji w izbie przyjęć 
(ze wskazaniem do hospitalizacji). 

                                                                 
138 Na podstawie informatora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; http://www.nfz-poznan.pl/ 
gdzie_leczyc/uslugi2.php?szukajfraze=searchswiadczenie&swiadczenie=psychiatryczne&nrbud= (dane na dzień 19.10.2018 r.). 
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Tab. 16. Liczba podmiotów świadczących usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim w 2017 roku 
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gnieźnieński 7 2 - 1 - 1 1 2 - - 1 1 5 - - 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 2 - 1 - 1 - - - 

gostyński 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

grodziski 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

jarociński 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

kaliski - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 

m. Kalisz 5 2 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 
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ostrzeszowski 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
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pilski 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - - - - - 

pleszewski 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 

m. Poznań 23 8 - - 1 - 1 2 1 - 2 1 6 1 1 - - - - 1 1 7 8 1 1 3 - 2 - - - - - 

poznański 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 - - 1 - - - - - 1 - 

rawicki 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - 

słupecki 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

szamotulski 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - 

średzki 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

śremski 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 2 - - 1 - - - - - - - 

turecki 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

wągrowiecki 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

wolsztyński 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

wrzesiński 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

złotowski 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 1 - - 

ogółem 111 18 1 1 1 8 4 12 1 2 5 2 24 1 1 1 1 1 1 2 4 34 29 6 1 11 1 8 1 7 2 5 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ 
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W latach 2013-2015 zmniejszyła się liczba lekarzy psychiatrów praktykujących w Wielkopolsce. 
Zestawienie dotyczące liczby lekarzy tej specjalności wykonujących działalność leczniczą według 
podstawowego miejsca pracy w poszczególnych powiatach wskazuje, że w 17 powiatach nie był 
zatrudniony żaden lekarz psychiatra. W związku z tym możliwość uzyskania względnie szybkiej pomocy 
psychiatrycznej w miejscu zamieszkania była znacznie ograniczona dla ponad miliona mieszkańców 
województwa. 

 
Tab. 17. Liczba lekarzy psychiatrów pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (według 
podstawowego miejsca pracy) w województwie wielkopolskim w układzie powiatów w latach 2013-2015 

Przekrój terytorialny 2013 2014 2015 

m. Poznań 73 74 48 

gnieźnieński 41 43 37 

kościański 29 35 34 

m. Konin 9 8 8 

kaliski 5 4 7 

złotowski 6 6 6 

m. Kalisz 3 4 5 

m. Leszno 5 3 4 

ostrowski 3 4 3 

krotoszyński 2 1 2 

pilski 1 3 1 

gostyński 1 1 1 

koniński 1 1 1 

pleszewski 1 1 1 

jarociński 0 1 1 

rawicki 0 1 1 

turecki 0 1 1 

kępiński 1 1 0 

wągrowiecki 1 1 0 

czarnkowsko-trzcianecki 0 1 0 

chodzieski 0 0 0 

grodziski 0 0 0 

kolski 0 0 0 

leszczyński 0 0 0 

międzychodzki 0 0 0 

nowotomyski 0 0 0 

obornicki 0 0 0 

ostrzeszowski 0 0 0 

słupecki 0 0 0 

szamotulski 0 0 0 

średzki 0 0 0 

śremski 0 0 0 

wolsztyński 0 0 0 

wrzesiński 0 0 0 

poznański b.d. b.d. b.d. 

Wielkopolska ogółem 182 194 161 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2015 rok, 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań, 2016 r. 
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Uwzględniając liczbę ludności całego województwa, na jednego lekarza psychiatrę w 2015 roku 
przypadało średnio 216 tys. osób. Liczba potencjalnych pacjentów przypadająca na jednego specjalistę 
w zakresie psychiatrii była relatywnie najniższa w powiatach kościańskim i gnieźnieńskim (w których 
zlokalizowane są wojewódzkie szpitale psychiatryczne), natomiast najwyższa w powiatach pilskim  
 konińskim.  

Tab. 18. Średnia liczba mieszkańców przypadająca na 1 lekarza psychiatrę w województwie wielkopolskim 
według powiatów w 2015 roku 

Przekrój terytorialny Liczba psychiatrów 
Średnia liczba mieszkańców 
przypadająca na 1 lekarza 

psychiatrę 

kościański 34 2 324,9 

gnieźnieński 37 3 921,7 

m. Konin 8 9 450,9 

złotowski 6 11 633,5 

kaliski 7 11 846,4 

m. Leszno 4 16 117 

m. Kalisz 5 20 514,4 

m. Poznań 48 33 363,7 

krotoszyński 2 38 809 

ostrowski 3 53 815 

rawicki 1 60 255 

pleszewski 1 63 147 

jarociński 1 71 761 

gostyński 1 76 105 

turecki 1 84 263 

koniński 1 129 330 

pilski 1 137 463 

kępiński 0 - 

wągrowiecki 0 - 

czarnkowsko-trzcianecki 0 - 

chodzieski 0 - 

grodziski 0 - 

kolski 0 - 

leszczyński 0 - 

międzychodzki 0 - 

nowotomyski 0 - 

obornicki 0 - 

ostrzeszowski 0 - 

słupecki 0 - 

szamotulski 0 - 

średzki 0 - 

śremski 0 - 

wolsztyński 0 - 

wrzesiński 0 - 

poznański b.d. - 

Wielkopolska ogółem 161 216 000,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2015 rok, 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań, 2016 r. 
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Dane dotyczące zaburzeń psychicznych wskazują jednoznacznie na potrzebę rozwijania systemu 
wsparcia dla osób ich doświadczających na zróżnicowanych etapach rozwoju zaburzeń. Oznacza to, że 
istnieje zapotrzebowanie zarówno na działania psychoprofilaktyczne (prewencja 1 stopnia), jak  
i terapeutyczne (prewencja 2 stopnia) oraz zapobiegające psychospołecznym konsekwencjom 
chorowania i leczenia zaburzeń psychicznych, np. stygmatyzacji społecznej, samonaznaczania, 
ograniczania aktywności i szans życiowych osób mających doświadczenie hospitalizacji psychiatrycznej 
(prewencja 3 stopnia)139. Wyżej wymienione działania, co do idei, powinny być na tyle elastyczne, by 
było możliwe dostosowanie ich do potrzeb wynikających ze specyfiki funkcjonowania osób różniących 
się z racji przynależności do zróżnicowanych kategorii społeczno-demograficznych (płci, wieku, miejsca 
zamieszkania, statusu społeczno-ekonomicznego, poziomu wykształcenia, grupy zawodowej itd.). 
Równocześnie niektóre spośród oferowanych działań powinny być ściśle sprofilowane pod kątem 
specyficznych cech odbiorców (np. programy psychoprofilaktyczne oraz wczesnej interwencji 
adresowane do dzieci i młodzieży, rodziców małych dzieci, seniorów, osób doświadczających 
wielostronnych obciążeń rodzinnych przy równoczesnej intensywnej aktywności zawodowej – tzw. 
„pokolenie kanapkowe”140, osób w wieku przedemerytalnym i in.). Specjaliści podkreślają duże 
znaczenie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych, dofinansowanie usług środowiskowych, tworzenie 
oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. 

Bariery rozwoju systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie 
wielkopolskim w dużej mierze odzwierciedlają problemy stwierdzone w skali ogólnopolskiej. Jak 
wskazują autorzy badania EZOP-Polska, bariery rozwoju systemu wsparcia osób z zaburzeniami 
psychicznymi można opisać za pomocą schematu piramidy, umiejscawiając u jej podstawy kluczowe 
bariery, których potencjalna zmiana ma charakter fundamentalny (jest zatem najtrudniejsza), a bliżej 
wierzchołka bariery pochodne, których przełamywanie jest tym łatwiejsze, im bardziej skutecznie 
zniwelowane zostały bariery podstawowe141. Najważniejszą barierą jest według autorów tego Raportu 
bariera aksjologiczno-świadomościowa, obejmująca wartości i wiedzę, a mówiąc ściślej deficyty wiedzy 
w zakresie problematyki zdrowia psychicznego (jego zagrożeń i sposobów wzmacniania), stereotypowe 
wyobrażenia na temat osób chorujących psychicznie, a wreszcie postawy ujawniające stygmatyzację  
i autostygmatyzację osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Na tej podbudowie tworzą się 
warunki, w których ochrona zdrowia psychicznego nie jest traktowana priorytetowo i jest wypierana 
przez inne cele związane z polityką zdrowotną i społeczną realizowaną na szczeblach centralnym  
i lokalnym. Z barier aksjologiczno-świadomościowych wynikają zatem pozostałe bariery: polityczne, 
legislacyjne, ekonomiczne (niedofinansowanie psychiatrii w porównaniu z innymi dziedzinami 
medycyny) i organizacyjne. Bariery te utrudniają budowanie systemu wsparcia pomimo znacznego 
zasięgu i natężenia problemów zdrowia psychicznego (obrazowanego np. przez badania EZOP).  

                                                                 
139 W tym kontekście istotne znaczenie ma również zapobieganie urazom jatrogennym związanym ze stresem wynikającym  
z leczenia w warunkach szpitalnych (stacjonarnych), stanowiącym konsekwencję: izolacji od otoczenia, ograniczonej możliwości 
zaspokojenia potrzeby prywatności, specyficznej strukturalizacji czasu (uzależnienia pacjentów od rytmu procedur medycznych 
przy równoczesnym braku zagospodarowania większości czasu spędzanego zgodnie z potrzebami pacjentów), trudnych 
warunków lokalowych panujących w wielu polskich szpitalach itd. 
140 Termin „pokolenie kanapkowe” (ang. sandwich generation) oznacza osoby doświadczające wielostronnych obciążeń 
wynikających z łączenia ról opiekuńczych wobec własnych dzieci oraz starzejących się rodziców przy równoczesnym obciążeniu 
pracą zawodową. Termin „pokolenie kanapkowe” ma również wymiar ekonomiczny, związany z koniecznością ponoszenia 
wielostronnych finansowych kosztów opieki lub wsparcia niesamodzielnych ekonomicznie (choć metrykalnie już dorosłych) dzieci 
oraz otrzymujących niskie emerytury rodziców. W konsekwencji osoby należące do „pokolenia kanapkowego” są zmuszone do 
ograniczania wielu własnych potrzeb (zarówno psychospołecznych jak i materialnych) i doświadczają chronicznego stresu, 
mającego wpływ na ich kondycję psychofizyczną.  
141 J. Moskalewicz, A. Kiejna, B. Wojtyniak (red.), Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań Epidemiologia 
zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
Warszawa, 2012 r., s. 271. 
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Równocześnie należy mieć świadomość, że adekwatny system wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi powinien opierać się na rzetelnych badaniach diagnostycznych pozwalających 
monitorować wskaźniki zdrowia psychicznego, jego zagrożeń oraz skuteczność wdrażanych metod 
rozwiązywania problemów w konkretnych kontekstach lokalnych. Takich badań w województwie 
wielkopolskim brakuje. Jedyne do tej pory badania epidemiologiczne przeprowadzone na terenie 
województwa to badania w ramach ogólnopolskiego projektu EZOP, przeprowadzone w roku 2012. Co 
istotne, badania te nie objęły osób poniżej 18. roku życia i powyżej 64. roku życia, które znajdują się  
w grupie podwyższonego ryzyka zaburzeń psychicznych, osób z zaburzeniami psychotycznymi 
(spektrum schizofrenii) oraz zaburzeniami organicznymi, do których adresowana jest znaczna część 
działań w ramach systemu wsparcia społecznego (np. w ramach środowiskowych domów 
samopomocy). Dopiero rzetelne, powtarzane cyklicznie badania kondycji psychicznej mieszkańców 
Wielkopolski pozwolą oszacować realne zapotrzebowanie na konkretne formy wsparcia na poziomie 
województwa, powiatów i gmin, a następnie tworzyć system pomocy odpowiadający stwierdzonym 
potrzebom i pozwalający na ewaluację skuteczności prowadzonych działań. Badaniom tym powinien 
towarzyszyć stały monitoring lokalnych zasobów (uwzględniający z jednej strony bazę ekonomiczną  
i infrastrukturalną, a z drugiej społeczno-kulturową). Ten sposób myślenia o pomocy osobom 
chorującym psychicznie wiąże się z decentralizacją planowania rozwiązań oraz wydatkowania środków 
na rozwój systemu wsparcia. Wobec zdiagnozowanych białych plam na mapie wsparcia należy rozwijać 
działania w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz zdrowia psychicznego. W obecnej sytuacji 
racjonalnym rozwiązaniem jest budowanie rozwiązań (tworzenie instytucji, realizacja programów)  
w oparciu o porozumienia międzygminne i międzypowiatowe.  

Na poziomie organizacyjnym (najbliższym użytkownikom systemów ochrony zdrowia oraz 
pomocy społecznej) wskazać można niewystarczającą współpracę pomiędzy systemami ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej oraz pomiędzy różnymi instytucjami w obrębie każdego z tych systemów 
(np. między lecznictwem psychiatrycznym zamkniętym, otwartym, ambulatoryjnym i środowiskowym). 
W tym kontekście pojawia się szereg problemów związanych z brakiem procedur umożliwiających  
z jednej strony ochronę prawa pacjenta do poufności informacji na temat stanu zdrowia, a z drugiej 
przepływ informacji na temat pacjenta, wówczas gdy ma to istotne znaczenie dla procesu leczenia. 
Przykładowo, terapeuci ze środowiskowego domu samopomocy, którzy widzą pacjenta codziennie 
przez wiele godzin i wiedzą o nim często więcej niż lekarz w poradni (z którym pacjent spotyka się np. 
raz na dwa miesiące, by uzyskać receptę na kontynuację farmakoterapii) mogą odczuwać potrzebę 
kontaktu z lekarzem celem przekazania istotnych informacji, które powinny być uwzględnione przy 
dobieraniu odpowiedniego rodzaju i dawki leków. Równocześnie zarówno terapeuci, jak i lekarze są 
zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, więc możliwość rozmowy o stanie pacjenta jest 
ograniczona.  

Istotne problemy pojawiają się również w kontekście deficytów leczenia środowiskowego,  
w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, że bezpieczeństwo (zdrowie i życie) pacjenta może być zagrożone. 
Z racji braku procedur umożliwiających wejście w środowisko (wizytę domową) przedstawicieli 
instytucji świadczących pomoc (np. ambulatoryjną pomoc terapeutyczną, pomoc w ramach oddziału 
dziennego, środowiskowego domu samopomocy itd.) stają oni przed dylematem, komu zgłosić 
podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta. Pracownicy socjalni mogący wejść w środowisko 
pracują w ograniczonych ramach czasowych, a sytuacje ryzyka zdarzają się przez całą dobę. 
Przedstawiciele służb ratunkowych (np. pogotowia) mogą kwestionować zasadność wezwania karetki 
jeśli nie ma pewności co do sytuacji zagrożenia. Wezwanie policji skutkuje uruchomieniem kontekstu 
kontroli, który wyklucza się z kontekstem terapeutycznym opartym na zaufaniu i dobrowolności. 
Ponadto brakuje procedur umożliwiających egzekwowanie zgłoszenia w określonym czasie  
i podejmowanie działań przez przedstawicieli konkretnych instytucji (pracowników miejskich ośrodków 
pomocy rodzinie, zespołów ratownictwa medycznego, policji). Problem ten ma charakter proceduralny, 
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a nie finansowy142 i wymaga stworzenia płaszczyzny komunikacji miedzy przedstawicielami wszystkich 
instytucji potencjalnie zaangażowanych w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, wypracowania 
jednoznacznych procedur umożliwiających podejmowanie skutecznych działań oraz wprowadzenia ich 
w życie.  

Deficyty w zakresie współpracy między systemami wsparcia (zdrowotnym i społecznym) oraz w 
ich ramach przejawiają się również sprzecznymi wymaganiami wobec osób wspieranych143, a także 
niewystarczającym uwzględnianiem specyfiki określonych zaburzeń psychicznych wpływających na 
ograniczenie możliwości pełnego korzystania z oferty systemu wsparcia społecznego lub aktywizacji 
zawodowej, czy wręcz uniemożliwiającym wywiązywanie się z zobowiązań leżących po stronie klientów 
instytucji pomocy społecznej144. 

Część spośród problemów pojawiających się w kontekście wspierania osób z zaburzeniami 
psychicznymi odzwierciedla klasyczne problemy pojawiające się w szeroko rozumianej działalności 
pomocowej. Należą do nich dylematy związane z ciągłością pomocy lub wycofywaniem pomocy 
(problem ograniczonych w czasie projektów) oraz brakiem powiązań pomiędzy warunkami w jakich 
odbywa się pomoc a zasadami funkcjonowania „zewnętrznego świata społecznego” (otwartego rynku 
pracy itd.)145. 

                                                                 
142 Warsztat Magdaleny Jakubik – psychologa, psychoterapeutki środowiskowej reprezentującej środowiskowy dom 
samopomocy „Zielone Centrum” i Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i pomóc” – pt. Osoby 
doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego, ich opiekunowie i terapeuci w zderzeniu z niepełnosprawnym systemem, 
odbywający się podczas XIX Kongresu Kobiet w Poznaniu, 10.09.2017 r. 
143 Problem ten ilustruje następująca wypowiedź udzielona w ramach eksperckiego wywiadu pogłębionego (udzielonego na 
potrzeby rozprawy habilitacyjnej Moniki Frąckowiak-Sochańskiej pt. Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego  
i chorób/zaburzeń psychicznych w społeczeństwie późnej nowoczesności): „Ja mam wrażenie, że w ogóle w tej formie pomocy  
u nas dla osób chorych, a w ogóle dla chorych psychicznie – każda instytucja nakłada na nich inne powinności. Te powinności są 
często zupełnie sprzeczne. I kiedyś pamiętam z taką pacjentką była ciekawa rozmowa. Ta pacjentka miała kuratora, asystenta 
rodziny, MOPR – wiele różnych instytucji i co próbowała się wywiązać z zaleceń jednej, to druga mówiła, że się nie wywiązuje 
tam, na przykład jak poszła z dziećmi do lekarza no to dziecko nie było w szkole. Jak nie było w szkole, to było doniesienie, że 
opuszcza lekcje, jakby się nie zgłosiła do lekarza, to by było, że się nie wywiązała z kolejnej wizyty. Jak jej kazali malować 
mieszkanie, to dali jej na farby, to zaczęła malować sama żeby było taniej, ale nie bardzo umiała, no to wyszło nie tak jak trzeba. 
Potem dziecko zaczęło chorować, więc przestała malować, no to się okazało, że jest jeszcze gorzej niż było i ona tak to opisała  
– że ona czuła się jakby te wszystkie instytucje na niej leżały i wszystkie coraz bardziej ją przygniatały. Także niby mnóstwo 
środków, niby mnóstwo pomocy, ale tak naprawdę to nie jest pomoc. Nikt nie zapytał tej kobiety, czego ona tak naprawdę 
potrzebuje. Takie jest przedmiotowe, a nie podmiotowe traktowanie.” [wypowiedź psychologa z 35-letnim stażem zawodowym, 
osoby kierującej jedną z poznańskich poradni zdrowia psychicznego, fragment wywiadu pogłębionego].  
144 Wskazuje na to poniższa wypowiedź ekspercka: „U nas jest albo szpital albo poradnia, Przy czym współpraca między 
lecznictwem zamkniętym a otwartym jest żadna. Są jeszcze instytucje pomocy społecznej, które często nie rozumieją idei 
zaburzenia psychicznego. Na przykład pani jedna do mnie mówi (pacjenta mam maniakalno-depresyjnego który jest 
równocześnie klientem pomocy społecznej) – że on się nie zgłosił na komisję zusowską. No, a ja mówię – no nie zgłosił się, bo 
jest w stanie maniakalnym i biega wszędzie. A ta pani na to, że póki on się nie zgłosi, to my nie możemy nic zrobić. A ja mówię, 
że on się nie zgłosi. Nie zgłosi się ani w manii ani w depresji, bo jak jest w depresji, to leży w domu bez sił, a jak jest w manii, to 
biega po całym kraju. A ona tego nie przyjmuje.” [wypowiedź psychologa z 35-letnim stażem zawodowym, osoby kierującej jedną 
z poznańskich poradni zdrowia psychicznego, fragment wywiadu pogłębionego na potrzeby rozprawy habilitacyjnej Moniki 
Frąckowiak-Sochańskiej pt. Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego i chorób/zaburzeń psychicznych  
w społeczeństwie późnej nowoczesności]. 
145 O problemach tych traktuje poniższa wypowiedź ekspercka: „(…) mam pod opieką pacjentów psychotycznych w różnej formie 
(…) wielu z nich mogłoby pracować, nie ma dla nich miejsca pracy. Mam pana, którego mi serdecznie żal, 40-letni, dostał kiedyś 
w ramach jakiegoś programu możliwość przepracowania 9 miesięcy w Urzędzie Miejskim w Urzędzie Stanu Cywilnego jako 
archiwista, wpisywał dane do komputera, mówi: To był najpiękniejszy czas w jego życiu, przychodził do pracy pierwszy, wychodził 
jako ostatni, on był tam idealnym pracownikiem (…) Ale skończył się program i teraz mówią: No, to było tylko po to, żeby on 
nauczył się pracować i poszedł gdzie indziej, ale nie biorą pod uwagę tego, że on się tam poczuł bezpiecznie i że on nie ma gdzie 
pójść i że to jest jego życie (…) to nie przekłada się dalej (…) Poza tym, jeśli ktoś ma, tak jak ten pacjent, urojenia upubliczniania 
jego myśli i boi się przebywać wśród ludzi, to nie podejmie innej pracy np. wykładania towaru w sklepie. Jemu tam odpowiadało, 
bo siedział w oddzielnym pokoju, w jakiś tam podziemiach, był sam, miał dwie panie, które się z nim kontaktowały i tam się czuł 
bezpiecznie”. [wypowiedź psychologa z 35-letnim stażem zawodowym, osoby kierującej jedną z poznańskich poradni zdrowia 
psychicznego, fragment wywiadu pogłębionego na potrzeby rozprawy habilitacyjnej Moniki Frąckowiak-Sochańskiej pt. 
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Analizując poszczególne elementy wsparcia społecznego (świadczonego w ramach systemu 
oparcia społecznego), osoby z niepełnosprawnością i osoby z zaburzeniami psychicznymi (chorujące 
psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie146) mogą korzystać z podobnego katalogu usług, czy 
podobnych typów placówek. Zasób instytucjonalny i zaplecze usług środowiskowych w gminie  
i powiecie tworzą m.in. środowiskowe domy samopomocy, DPS, mieszkania chronione147, kluby 
samopomocy, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodki interwencji kryzysowej, warsztaty terapii zajęciowej, 
centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, specjalistyczne poradnictwo, działania  
w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnościami realizowane przez 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinom (pomoc na likwidację barier architektonicznych, turnusy 
rehabilitacyjne, program Aktywny Samorząd, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki).  
Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego opracowania zostaną zaprezentowane tylko wybrane 
usługi.  

Zagadnienie usług świadczonych w formie DPS i mieszkań chronionych zostało szerzej 
omówione w części niniejszego opracowania dotyczącej usług dla osób starszych (Podrozdział 3.4.1.). 
Problematyka DPS i mieszkań chronionych jest uniwersalna dla wszystkich grup społecznych 
korzystających z tych usług. Głównymi problemami związanymi z zapewnieniem wsparcia i jakością 
życia mieszkańców są: 

 listy osób oczekujących na miejsce w placówce, co oznacza, że nie wszystkie potrzeby związane  
z umieszczeniem w placówce są zaspokajane od razu, 

 wysokie koszty miesięcznego utrzymania osoby w placówce całodobowej – około 3 500,00 zł na 
osobę, 

 placówki całodobowe posiadają cechy instytucji totalnej148 (konieczność dostosowania się do 
reżimu czasowego placówki, brak indywidualizacji swojej przestrzeni życiowej, brak prywatności, 
kontrola np. w zakresie chwilowego opuszczenia placówki),  

 placówki całodobowe są zazwyczaj dużymi instytucjami, średnia liczba miejsc w DPS dla osób 
przewlekle psychicznie chorych w 2017 roku kształtowała się na poziomie 101 miejsc – najmniej 
30, najwięcej 193, w DPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną średnia wynosiła 89 miejsc 
– najmniej 50, najwięcej 170.  

Biorąc pod uwagę np. znikomą dostępność mieszkalnictwa chronionego na terenie 
województwa wielkopolskiego oraz brak w sprawozdawczości resortowej szczegółowych danych na 
temat adresatów wsparcia, bardzo trudno jest w sposób precyzyjny określić, która grupa społeczna jest 
najmniej licznie objęta tą formą wsparcia. Problematyczne wydaje się również analizowanie zmian 
ilościowych w świadczeniu usług, które byłyby spowodowane np. interwencją ze środków UE, zdaje się, 
że gminy i powiaty w swojej sprawozdawczości w pewnych punktach nie uwzględniają usług 
realizowanych w ramach projektów europejskich lub nie są w stanie wykazać tych usług, ponieważ 
konstrukcja formularza sprawozdania na to nie pozwala (np. brakuje odpowiednich rubryk, w których 

                                                                 
Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego i chorób/zaburzeń psychicznych w społeczeństwie późnej 
nowoczesności].  
146 Osoba z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, to 
osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), upośledzona umysłowo lub wykazująca inne zakłócenia 
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga 
świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 
147 W Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, 
uwzględniono podział mieszkań chronionych na dwa typy: mieszkanie chronione treningowe i mieszkanie chronione 
wspomagane. 
148 Organizacja społeczna, w obrębie której żyje zamknięta, formalnie kontrolowana przez jej personel grupa osób. Twórcą tej 

koncepcji jest amerykański socjolog Erving Goffman.  
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można by ująć usługi opieki wytchnieniowej, usługi wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi).  

W ramach środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) można prowadzić szereg działań i usług 
wspierających osoby z zaburzeniami i ich rodziny. Wśród nich wymienić warto całodobowy hostel, 
punkt interwencji kryzysowej, telefon zaufania, klub uczestnika, klub samopomocy dla osób  
z zaburzeniami i ich rodzin. 

Warto podkreślić raz jeszcze, że na grupę „osób z zaburzeniami psychicznymi”, pojawiającą się 
w prawodawstwie i literaturze przedmiotu, składają się przede wszystkim dwie kategorie społeczne  
– osoby chorujące psychicznie i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które są zróżnicowane pod 
kątem społecznego funkcjonowania oraz zakresu oczekiwanego i wymaganego wsparcia. Każda z nich 
potrzebuje innych form pomocy środowiskowej, leczenia i metod terapii. Te różnice zostały 
dostrzeżone np. w rodzajach wsparcia świadczonego w ŚDS – placówki zostały podzielone na typy  
z uwagi na profil osoby korzystającej: 

1. domy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
2. domy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną149, 
3. domy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

W tym miejscu warto podkreślić, że w projekcie nowego rozporządzenia MRPiPS w sprawie ŚDS 
uwzględniono dodatkowo nowy typ ŚDS – typ D przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu150.  

Ważnym celem wsparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie, oprócz 
zapewnienia przestrzeni do integracji społecznej poprzez wsparcie w ŚDS oraz wsparcie w codziennym 
funkcjonowaniu i stawianiu czoła codziennym problemom, jest przede wszystkim zapobieganie 
częstym hospitalizacjom, które w znaczący sposób wpływają na obniżenie jakości życia tej grupy. 

Analizując dane za lata 2013-2017 pochodzące ze sprawozdawczości resortowej (MPIPS-05) 
wskazać należy na wzrost liczby ŚDS w Wielkopolsce z 67 w 2013-2014 roku do 70 w 2017 roku. 
Placówki te były prowadzone przez 54 jednostki samorządu terytorialnego (JST). Ta forma wsparcia  
w 2017 roku nie była dostępna na terenie 6 powiatów położonych w północno-zachodniej części 
województwa: wolsztyńskiego, grodziskiego, obornickiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego 
i złotowskiego. 

Odnotowany w latach 2013-2017 wzrost liczby ŚDS skutkował zwiększeniem liczby oferowanych 
przez nie miejsc. Zauważalnym trendem na przestrzeni wszystkich analizowanych lat jest niepełne 
wykorzystanie miejsc w dniu sporządzania sprawozdania – 31 XII. W sprawozdawczości nie ma 
informacji o tym, przez ile dni w roku występuje taka sytuacja, należy podkreślić, iż w przypadku 
niektórych danych (np. liczby osób korzystających) sprawozdanie jest „statystyczną fotografią” tylko 
jednego dnia w roku. Z rozmów z pracownikami ośrodków wsparcia wynika, iż taka sytuacja 
spowodowana jest np. absencjami w uczestnictwie poszczególnych osób. Warto także zaznaczyć, iż 
statystyka resortowa (MPIPS-03, OZPS) przedstawia wyłącznie perspektywę instytucjonalną ŚDS, nie 
dostarcza niestety przydatnych danych na temat uczestników zajęć odbywających się w tych 
placówkach – ich wieku czy płci. 

 

                                                                 
149 W rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy przy definicji domów typu B 

użyto określenia "upośledzony umysłowo". Zgodnie z zapisami rozporządzenia, uczestnikami ŚDS mogą być osoby "upośledzone 
umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie 
występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne". Warto zaznaczyć, że w ustawie w pomocy społecznej z 2004 r., która 
upoważnia wydanie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z 2010 r., używana jest nomenklatura 
"niepełnosprawność intelektualna". Definiowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w późniejszym rozporządzeniu  
z użyciem terminologii zniesionej w latach 90. przez Światowa Organizację Zdrowia, jest wysoce niestosowne, gdyż stygmatyzuje 
osoby, dla których rozporządzenie zostało napisane. 
150https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,10120,nowy-typ-srodowiskowego-domu-
samopomocy.html (dostęp: 28.10.2018 r.). 
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Ryc. 116. Dostępność ŚDS w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 
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Ryc. 117. Liczba korzystających z ŚDS w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 
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Ryc. 118. Liczba miejsc i osób korzystających z ŚDS w województwie wielkopolskim w latach 2013-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 

 
Analizując dostępność do ŚDS warto także zwrócić uwagę na liczbę osób oczekujących na 

miejsce w tego typu placówce. W województwie wielkopolskim na przestrzeni ostatnich kilku lat  
w każdym roku odnotowywano takie osoby, przy czym najwięcej zidentyfikowano ich w 2013 roku  
– 151. W 2017 roku na miejsce w ŚDS oczekiwało 120 osób, przy czym najwięcej w Gnieźnie (27 osób) 
i Poznaniu (25 osób). Po 6 osób oczekiwało na nie w Koninie i Jarocinie, a po 5 osób w Lesznie, 
Opalenicy, Turku, Trzemesznie i powiecie krotoszyńskim. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że 
liczba oczekujących na miejsce w ŚDS nie oddaje rzeczywistej skali zapotrzebowania na ten rodzaj 
wsparcia w całym województwie, ponieważ statystyki z tego zakresu prowadzi się na podstawie danych 
pochodzących z powiatów/gmin, na terenie których są zlokalizowane tego typu placówki. 

 
Ryc. 119. Liczba osób oczekujących na miejsce w ŚDS w województwie wielkopolskim w latach 2013-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 

 
Ryc. 120. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w ŚDS w województwie wielkopolskim  

w latach 2013-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ocen zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego  
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Wzrost wydatków ponoszonych na ŚDS przełożył się na wzrost średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania 1 uczestnika w ŚDS. W Wielkopolsce w 2017 roku wyniósł on 1 367 zł, a więc był wyższy  
o 18,2% w porównaniu z 2013 rokiem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym w miejscu zamieszkania. Pomoc ta polega na systematycznym kontakcie 
osoby świadczącej te usługi z osobą wymagającą wsparcia w celu uczenia i rozwijania umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia, a także na pomocy w codziennym funkcjonowaniu  
– pośredniczeniu w realizacji spraw urzędowych, gospodarowaniu budżetem domowym, kontrolą 
realizacji zaleceń lekarskich itp. 

W Wielkopolsce w 2017 roku wzrosła liczba świadczeń w zakresie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i liczba osób korzystających z tych usług. Z danych 
pozyskanych od wielkopolskich gmin wynika, że z 452 764 świadczeń specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (o 4 704 świadczenia więcej aniżeli w 2016 roku) 
skorzystało 1 171 osób (o 149 osób więcej aniżeli w 2016 roku). W przypadku usług opiekuńczych 
skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi zaobserwowano podobny trend jak w przypadku 
zwykłych usług opiekuńczych, tzn. systematycznie spadała średnia miesięczna liczba godzin 
przypadająca na jedną osobę korzystającą z usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W 2017 roku każda z tych osób korzystała średnio z 32 godzin opiekuńczych w miesiącu, czyli  
o 4 godziny mniej niż rok wcześniej. 

 
Ryc. 121. Średnia miesięczna liczba godzin (świadczeń) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi przypadająca na 1 korzystającego w województwie wielkopolskim w latach 2015-
2017 oraz prognoza na 2018 rok 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok, 
ROPS w Poznaniu, 2018 r. 

 
Ogólny koszt tych świadczeń w województwie wielkopolskim w 2017 roku wyniósł 11 365 197 

zł i był on wyższy o 2 441 950 zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W 2018 roku wielkopolskie 
gminy prognozują dalszy wzrost liczby świadczeniobiorców (o prawie 5%), wzrost liczby świadczeń  
(o 6%) oraz kosztów tej usługi (o 17%).  

W 2017 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyło 
46% wielkopolskich gmin (104 gminy). Uśredniony koszt 1 godziny usług ponoszony przez gminę 
wyniósł 25,10 zł. Oznacza to, że zwiększyła się liczba gmin świadczących specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wzrosła ich cena jednostkowa za godzinę  
(o ponad 5 zł). 
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Ryc. 122. Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz liczba osób z nich korzystających  
w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 

Źródło: Sprawozdanie własne na podstawie: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok, 
ROPS w Poznaniu, 2018 r. 

 

W dwóch powiatach województwa wielkopolskiego (chodzieskim, szamotulskim) dostęp do 
środowiskowego wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi był utrudniony. Żadna  
z gmin na terenie tych jednostek nie świadczyła w 2017 roku specjalistycznych usług dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo w ani jednej gminie na terenie powiatu chodzieskiego nie 
funkcjonował ŚDS, natomiast w powiecie szamotulskim taka placówka istniała tylko w 1 gminie. 

Wpływ specjalistycznych usług opiekuńczych, jako ważnego elementu środowiskowego leczenia 
osób chorujących psychicznie, na częstotliwość ich hospitalizacji stał się przedmiotem licznych badań 
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(M. Balicki, T. Nasierowski), które wskazywały, że świadczenie form opieki środowiskowej może 
prowadzić do istotnego ograniczenia zapotrzebowania na leczenie szpitalne (liczbę i czas hospitalizacji), 
zwłaszcza u osób przewlekle chorujących151.  

 
 

3.4.4. Aktywizacja zawodowa rodziców (lub innych opiekunów prawnych) osób  
z niepełnosprawnościami 

Skala niepełnosprawności członków rodzin jest istotnym problemem współczesnej sytuacji 
polskich gospodarstw domowych – według danych GUS152 w blisko jednej czwartej (23,2%) wszystkich 
gospodarstw w 2013 roku występowały osoby niepełnosprawne. 

W maju 2004 roku wszedł w życie pakiet reform gruntownie zmieniających system świadczeń 
rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, które zostały zastąpione jednolitym zasiłkiem 
rodzinnym, wyposażonym w dodatki oraz świadczenia opiekuńcze. W wyniku reform świadczeń 
rodzinnych dodatkowe wsparcie otrzymały przede wszystkim rodziny wychowujące dzieci 
niepełnosprawne i rodziny niepełne. 

Opieka nad niepełnosprawnymi/starszymi członkami rodziny była jedną z podstawowych 
przyczyn pozostawania bez pracy w latach 2013-2015, na co wskazało 80,3% kobiet oraz 19,7% 
mężczyzn. Ponadto zwracano uwagę na zajmowanie się domem (96,7% kobiet; 3,3% mężczyzn), opiekę 
nad dziećmi (98,3% kobiet; 1,7% mężczyzn). Wśród powodów ograniczających czas jaki badane osoby 
mogły poświęcić w tygodniu na pracę wymieniano: naukę w szkole (na kursie), chorobę lub 
niepełnosprawność oraz opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Tę ostatnią przyczynę 
wskazało aż 11% kobiet i zaledwie 2,7% mężczyzn. W przypadku problemów z pogodzeniem życia 
zawodowego i rodzinnego, to kobiety częściej niż mężczyźni decydowały się na ograniczenie wymiaru 
etatu. Jednym z czynników, którymi mogły się kierować – oprócz kulturowego przypisywania kobietom 
roli opiekunki – były różnice w wysokości zarobków kobiet i mężczyzn (sięgające często nawet poziomu 
30%). Powyższe zjawisko ma swój skutek w wydłużaniu się okresu pozostawania bez pracy, w tym  
w szczególności w przypadku kobiet. Pod koniec września 2015 roku udział w populacji bezrobotnych 
osób mających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18. roku życia wyniósł 0,1%153. Według rejestrów 
PUP w 2015 roku było to 118 osób, przy czym już w 2016 roku liczba ta wzrosła do 147. 

Niskie wydatki na opiekę długoterminową i ograniczony rozwój tej sfery systemu opieki 
zdrowotnej ma szczególnie istotne znaczenie dla rodzin. Ograniczenia w dostępie do instytucji opieki 
długoterminowej i paliatywnej powodują, że w Polsce to głównie rodzina sprawuje opiekę nad 
seniorami, osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Taka sytuacja wynika m.in. z dość silnie 
zakorzenionego kulturowo obowiązku rodzinnego do opieki nad osobą niesamodzielną oraz  
z wysokości świadczeń pieniężnych wspierających rodzinę w opiece nad potrzebującymi członkami, 
które nie są adekwatne do kosztów alternatywnej opieki154. 

Dla oszacowania liczby osób, które pozostają w wieku aktywności zawodowej, a nie podejmują 
lub zrezygnowały z pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 
(dzieckiem lub osobą dorosłą), przyjęto, że wartością wyjściową będzie liczba świadczeń związana  
z opłatą składek emerytalno-rentowych. Na tej podstawie oszacowano, że na terenie województwa 

                                                                 
151 P. Bronowski, M. Sawicka, Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego leczenia osób chorych 
psychicznie, W: Psychoterapia, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, nr 4(155), Kraków, 2010 r., s. 35-48. 
152 Warunki życia rodzin w Polsce, GUS, Warszawa, 2014 r. 
153 J. Szymańczak (red.), Polityka wobec rodziny w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 1(45), Wydawnictwo 
Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa, 2016 r. 
154 Stanisława Golinowska (red.), Zarys Systemu Ochrony Zdrowia Polska 2012, Tłumaczenie angielskiej publikacji pn. Health 
Systems in Transition (Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie Przemian), Polska 2012. Zarys systemu ochrony zdrowia, Warszawa, 
2012 r., s. 161-162. 
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wielkopolskiego nie pracuje 13 178 osób (łącznie osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 
zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne, za które opłacana jest składka emerytalno-
rentowa) z uwagi na konieczność sprawowania opieki. 

Według danych ze sprawozdania dotyczącego świadczeń rodzinnych, w województwie 
wielkopolskim w 2015 roku wypłacono 26 915 specjalnych zasiłków opiekuńczych155 na łączna kwotę 
13 247 628 zł. Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 21 379 składek na 
ubezpieczanie emerytalno-rentowe oraz 14 586 składek na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna wartość 
wydatków z tytułu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniosła w województwie 
wielkopolskim 16 858 844 zł. 

W przypadku zasiłku dla opiekunów156 w województwie wielkopolskim wypłacono 60 181 
świadczeń, a więc o 33 266 więcej niż w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczba składek 
opłaconych z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne wyniosła 
odpowiednio 40 491 i 23 432. W sumie w Wielkopolsce na zasiłek dla opiekuna wydatkowano 
37 522 880 zł, z czego 82% stanowił zasiłek, 15% składka emerytalno-rentowa, a 3% składka zdrowotna. 

Liczba świadczeń pielęgnacyjnych157 w 2015 roku w województwie wielkopolskim wyniosła 
131 705, a liczba składek opłaconych na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne z tytułu 
pobierania świadczenia odpowiednio 102 762 i 48 618. W sumie świadczenia pielęgnacyjne opiewały 
w Wielkopolsce na kwotę 156 454 539 zł. Z kolei wartość składek emerytalno-rentowych wyniosła 
32 678 030 zł, a zdrowotnych 5 153 586 zł. 

Podkreślić należy, że w statystykach publicznych nie zostały ujęte osoby, które sprawują opiekę 
nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, zrezygnowały lub nie podjęły pracy i jednocześnie 
przekraczają kryterium dochodowe (dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz te, które 
częściowo zrezygnowały z pracy. Osoby te bowiem nie mogą aktualnie otrzymać świadczenia. 
Opiekunowie nieformalni sprawujący opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny pełnią ważną 
rolę w systemie opieki. Porównując liczbę osób objętych usługami opiekuńczymi w wielkopolskich 
gminach (9 554)158 i szacunkową liczbę opiekunów nieformalnych (łącznie około 18 232), można 
powiedzieć, że zaangażowanie opiekunów nieformalnych w sprawowanie opieki przewyższa prawie 
dwukrotnie aktualne możliwości samorządów w tym zakresie. 
  

                                                                 
155 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli 
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo osobą niepełnosprawną łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz koniecznością stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przysługuje on, jeżeli łączny dochód 
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza kwoty 
kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Jego wysokość to 520 zł miesięcznie (710 zł brutto łącznie ze składkami na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne); https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze (dostęp: 22.02.2017 r.). 
156 Osoby pobierające świadczenie z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, którym na mocy wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego przywrócono i przyznano zasiłek dla opiekunów. Osoby te pobierają świadczenie w takiej samej 
wysokości jak posiadający prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednak uprawnienie do zasiłku dla opiekuna nie jest 
uzależnione od kryterium dochodowego; https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-dla-opiekunow; 
https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/specjalny-zasilek-opiekunczy (dostęp: 16.02.2017 r.). 
157 Przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym 
osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje niezależnie od dochodów 
rodziny. Od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1 200 zł miesięcznie (1 638 zł 
brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Opłacanie składek przez państwo gwarantuje opiekunowi 
m.in. otrzymanie w przyszłości emerytury, mimo że nie pracował; https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze 
(dostęp: 22.02.2017 r.). 
158 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2015., Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań, 
2016 r., s. 46. 
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3.5. Ekonomia społeczna 
Celem wsparcia w obszarze ekonomii społecznej (ES), w ramach perspektywy finansowej 2014-

2020, ma być przede wszystkim podniesienie jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 
oraz praca nad trwałością tych podmiotów, a w obszarze reintegracji wzmocnienie efektywności 
podmiotów reintegracyjnych i poprawa rotacji uczestników w tego typu podmiotach. Rozwój ekonomii 
społecznej w Wielkopolsce odbywa się w oparciu o zapisy Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2022 (RPRES)159. Celem strategicznym 
nakreślonym w nim jest zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej (PES) na rynku pracy, 
aktywizacji społeczno-zawodowej i dostarczaniu usług użyteczności publicznej. Do jego osiągnięcia 
prowadzić mają cztery pośrednie rezultaty: 

 zwiększenie liczby miejsc w PES, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy dla osób  
w najtrudniejszej sytuacji, 

 poprawa skuteczności i efektywności działań integracyjnych PES, 

 upowszechnienie pozytywnych postaw wobec ES, 

 poprawa koordynacji ES na poziomie regionalnym. 
Na osiągnięcie powyższych celów wpływają działania różnych aktorów społecznych, m.in. koordynacja 
systemu ES przez ROPS w Poznaniu, wspieranie PES przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(OWES; 5 ośrodków w województwie realizujących projekt160, ogółem 6 ośrodków posiadających 
akredytację), wdrażanie klauzul społecznych przez JST, współpraca sektora prywatnego (firm)  
z przedsiębiorstwami społecznymi (PS).  

MRPiPS do nowych wyzwań związanych z rozwojem ES zaliczyło161: 

 wzmocnienie roli ES w aktywizacji zawodowej Polaków, nie tylko osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 

 włączenie do ES i solidarnej ruchu spółdzielczego, 

 rozwój usług świadczonych w ramach ES w kontekście nowych problemów i wyzwań, np. 
demograficzne starzenie się ludności, migracje, zwiększone zapotrzebowanie na usługi 
opiekuńcze, 

 rozwój przedsiębiorstw społecznych od mikro i małych do średnich i dużych, 

 znalezienie nowych rynków produkcji i świadczenia usług dla ES, 

 wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze ES. 
Jak wskazują wyniki badania Ewaluacja wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce, 

jednym z kluczowych etapów wsparcia PES i PS, które prowadzą OWES jest animacja. Jej celem jest 
pobudzanie aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywianie społeczności lokalnej 
poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku 
lokalnym, mających na celu w szczególności aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych 
wykluczeniem162. Badanie ewaluacyjne wskazuje, że dzięki działaniom animacyjnym w województwie 
wielkopolskim163: 

                                                                 
159 Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2022, ROPS w Poznaniu, 
Poznań, 2016 r. 
160 Na potrzeby wspierania OWES województwo podzielono (już wcześniej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na 
5 subregionów: poznański (z miastem Poznań) – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych (WRK), pilski – Stowarzyszenie ETAP, kaliski – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, leszczyński  
– Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP i koniński – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych (SNRSS). 
161 Na podstawie prezentacji przedstawionej 10 września 2018 roku podczas Regionalnej Konferencji Ekonomii Społecznej przez 
Andrzeja Radnieckiego z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. 
162 Wstępna wersja raportu: Ewaluacja wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce, ROPS w Poznaniu, Poznań,  
2018 r., s. 8. 
163 Tamże, s. 8-9. 
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 zawarto 85 partnerstw (najwięcej w subregionie konińskim), które w wyniku działalności OWES 
wypracowały założenia co do utworzenia PES, 

 stworzono 228 grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co 
do utworzenia PES (najwięcej w subregionie poznańskim), 

 122 środowiska w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
mającego na celu rozwój ES (najwięcej w subregionie poznańskim), 

 60 JST (23,3% wszystkich JST w województwie) kupuje produkty oraz usługi od PES i PS przy 
wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień (największy odsetek w subregionie 
poznańskim), a 26 JST (10,1% wszystkich JST w województwie) utworzyło PES (największy odsetek 
w subregionie poznańskim). Z kolei OWES prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych (OWES SNRSS), łączący animację ze wsparciem biznesowym, pozyskał dla wspieranych 
PES najwięcej zamówień z biznesu. 

Według formularza monitoringowego Ośrodka Ewaluacji w województwie wielkopolskim  
w nowych PS stworzono łącznie 586 miejsc pracy (465,25 w przeliczeniu na jeden etat). Najwięcej 
miejsc pracy stworzył OWES SNRSS, a następnie OWES BARKI/WRK. Dane dotyczące wskaźników ROPS 
wskazują z kolei, że najszybciej wskaźnik liczby stworzonych przedsiębiorstw społecznych osiągnął 
OWES prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi164. Łącznie w ramach projektu OWES 
2015-2018 na terenie województwa wielkopolskiego powstało 175 PS. Największą grupę stanowiły 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą (97 NGO, 55,4% wszystkich powstałych 
podmiotów), a następnie spółdzielnie socjalne (33,6%) i spółki non-profit (12,0%). Pod względem 
wskaźnika utworzonych organizacji prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą najbardziej skuteczny okazał się OWES BARKI/WRK. Najwięcej nowych PS 
powstało na terenach miejskich i w pobliżu dużych miast. Dzięki działaniom ośrodków udało się włączyć 
w tworzone PS 155 osób z instytucji i placówek integracji społecznej. Najwięcej takich osób włączono 
w nowe podmioty w subregionie kaliskim, a najmniej w subregionie konińskim165. 

W raporcie z Ewaluacji pojawia się również ważny komentarz dotyczący kluczowej roli JST  
w kształtowaniu lokalnego systemu ekonomii społecznej. Podkreśla się to, iż poziom wdrożenia 
ekonomii społecznej w danej gminie zależy w bardzo dużym stopniu od nastawienia przedstawicieli 
samorządu lokalnego i stopnia zaangażowania jednostek samorządu. To one mają w swojej gestii takie 
narzędzia, jak stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, zlecanie usług 
publicznych, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, itp. OWES-y nie 
zawsze dysponują odpowiednim autorytetem, aby przekonać samorząd do działań na rzecz ES. 
Natomiast przedstawiciele samorządów nie zawsze widzą korzyści, jakie wynikają z wdrożenia 
rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej na swoim terenie. Widoczna jest konieczność kontynuacji 
rzeczniczej i edukacyjnej roli ROPS w tym zakresie w odniesieniu do samorządów lokalnych. 

 
 

  

                                                                 
164 Na potrzeby wspierania OWES województwo podzielono (już wcześniej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na 
5 subregionów: poznański (z miastem Poznań) – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych (WRK), pilski – Stowarzyszenie ETAP, kaliski – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, leszczyński – 
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP i koniński – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych (SNRSS). 
165 Tamże, s. 10 
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3.5.1. Spółdzielnie socjalne 
Intensywny rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce przypada na lata 2007-2014. W przypadku 

Wielkopolski w 2007 roku funkcjonowało 18 spółdzielni socjalnych, w 2014 roku 150, a w 2018 roku 
207, czyli 14% ogółu spółdzielni socjalnych funkcjonujących w Polsce. 

 
Ryc. 123. Liczba spółdzielni socjalnych według województw w 2018 roku 

 
Źródło: Ogólnopolski katalog spółdzielni socjalnych 

http://www.spoldzielniesocjalne.org/wielkopolskie.htm (dostęp: 25.10.2018 r.) 

 
W województwie wielkopolskim w 2017 roku na 100 tys. ludności przypadało prawie  

6 zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. Eksperci z zakresu ES twierdzą, że spośród 207 spółdzielni 
socjalnych ujętych w katalogu aktywnych jest około 140.  

W 2016 roku przeciętna spółdzielnia socjalna zatrudniała 5 pracowników na podstawie stosunku 
pracy i dysponowała rocznym budżetem w wysokości 308 tys. zł166. W skali ogólnokrajowej spółdzielnie 
socjalne prowadziły działalność w różnych branżach, przy czym główny rodzaj działalności jednostki 
deklarowany podczas rejestracji podmiotu nie zawsze odpowiadał przeważającej działalności w danym 
roku, określonej poprzez uzyskiwane przychody. 

Z danych ogólnokrajowych dostępnych w Głównym Urzędzie Statystycznym wynika, że główny 
rodzaj działalności spółdzielni socjalnych, zgodnie z danymi rejestru REGON, cechował się znaczną 
różnorodnością i obejmował swoim zakresem 19 spośród 21 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), jednak wyraźnie skupiał się wokół kilku branż usługowych. Według danych rejestrowych blisko 
1/5 spółdzielni socjalnych działających na terenie kraju prowadziła działalność związaną z gastronomią 
i zakwaterowaniem (19%), z czego najczęściej oferowane były usługi gastronomiczne – prowadzenie 
restauracji i innych punktów gastronomicznych (11%) oraz przygotowywanie i dostarczanie żywności 
dla odbiorców zewnętrznych, w tym usługi cateringowe (6%). Stosunkowo duża część spółdzielni 
rejestrowała działalność w zakresie usług administrowania oraz działalność wspierającą (18%), czyli w 
dużej mierze związaną z zagospodarowaniem terenów zielonych (7%) lub oferowaniem usług 
sprzątających (5%). Spółdzielnie socjalne rejestrowały ponadto różnorodną działalność związaną  
z przetwórstwem przemysłowym (13%), w tym najczęściej wytwarzanie gotowych posiłków i dań (2%). 
Ponadto deklarowały usługi z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (12%), w tym wsparcie 
bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (5%) oraz usługi związane 
z opieką dzienną nad dziećmi (3%)167. 

                                                                 
166 Spółdzielnie socjalne w 2016 r., Informacja sygnalna, GUS, Warszawa, 2018 r. 
167 Tamże. 
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3.5.2. Podmioty reintegracji społeczno-zawodowej168 
W województwie wielkopolskim w 2017 roku zarejestrowanych było 131 podmiotów 

reintegracyjnych. Wśród nich liczebnie dominowały warsztaty terapii zajęciowej, stanowiące 66,4% 
wszystkich działających na terenie regionu podmiotów reintegracyjnych. Poza nimi funkcjonowały 
także zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. 

 
Tab. 19. Liczba podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie wielkopolskim w 2017 roku 

Rodzaj podmiotu 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 

Warsztat Terapii Zajęciowej 87 

Zakład Aktywności Zawodowej 9 

Centrum Integracji Społecznej 22 

Klub Integracji Społecznej 13 

Ogółem 131 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena zasobów pomocy społecznej  
województwa wielkopolskiego za 2017 rok, ROPS w Poznaniu, 2018 r. 

 
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do podjęcia pracy poprzez możliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 
do podjęcia zatrudnienia oferują warsztaty terapii zajęciowej (WTZ). W 2017 roku w 87 WTZ 
działających na obszarze Wielkopolski (o 3 więcej niż w 2016 roku) udzielono wsparcia 3 035 osobom 
(o 152 osób więcej aniżeli w 2016 roku). 

Rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami zajmują się również zakłady 
aktywności zawodowej (ZAZ) – są one wyodrębnione organizacyjnie i finansowo przez powiat, gminę, 
stowarzyszenie lub inną organizację społeczną. W Wielkopolsce funkcjonowało w 2017 roku 9 ZAZ:  
w Żerkowie, Pile, Liskowie, Koźminie Wlkp., Książenicach, Gołaszewie, Słupcy, Leonowie i Posadzie. 
Zatrudniały one łącznie 628 osób, w tym 469 osób (o 20 osób więcej aniżeli w 2016 roku)  
z niepełnosprawnościami, z czego 60% to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Pracę z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem podejmują m.in. 
centra integracji społecznej (CIS). Proponowane w nich rozwiązania powinny posiadać wielotorowy 
charakter i obejmować zarówno oddziaływania w zakresie nabycia umiejętności aktywnego poruszania 
się na rynku pracy, przekazu kompetencji zawodowych, jak i zajęcia wspomagające osobistą zmianę.  
W 2017 roku w Wielkopolsce działały 22 CIS (o 3 więcej niż w 2016 roku), które swymi działaniami 
objęły 803 osoby (o 61 osób więcej niż w 2016 roku).  

Pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz 
w podniesieniu kwalifikacji zawodowych udzielają także kluby integracji społecznej (KIS). W 2017 roku 
na terenie województwa wielkopolskiego działało 13 KIS, które udzieliły wsparcia 1 562 osobom (o 260 
osób więcej niż w 2016 roku). 
  

                                                                 
168 Informacje zawarte w tym podrozdziale pochodzą z badania – Diagnoza sektora usług społecznych w województwie 
wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań, 2015 r. 
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3.6. Wnioski i zalecenia dla obszaru INTEGRACJA SPOŁECZNA 
 

 Mimo że Wielkopolska znajduje się w czołówce województw najlepiej rozwiniętych pod 

względem gospodarczym, osiąga jedne z gorszych wyników w zakresie wskaźników ubóstwa  

– statystycznie wyższy odsetek ludności województwa doświadcza ubóstwa niż przeciętnie  

w kraju. Oznacza to, że nie wszyscy mieszkańcy korzystają w równym stopniu z rozwoju 

gospodarczego regionu. Jednocześnie należy pamiętać, że poziom rozwoju gospodarczego 

poszczególnych części województwa jest zróżnicowany, o czym świadczą chociażby takie 

wskaźniki jak wysokość PKB czy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia. Warto 

podkreślić zwiększającą się rolę gospodarczą podregionu kaliskiego jednak powiaty  

z północnej i wschodniej części województwa wielkopolskiego charakteryzują się słabszym 

rozwojem gospodarczym. Dlatego dążenie do wyrównywania różnic w rozwoju gospodarczym 

pomiędzy powiatami i gminami Wielkopolski, m.in. poprzez wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym społecznej, zwłaszcza w północnej i wschodniej części województwa 

musi być kontynuowane. Należy również podejmować działania na rzecz równomiernego 

rozwoju infrastruktury społecznej oraz usług społecznych dedykowanych zwłaszcza grupom  

i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.  

 W ostatnich latach obserwuje się znaczny spadek liczby osób pobierających świadczenia 

pomocy społecznej. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba świadczeniobiorców w województwie 

wielkopolskim zmalała o 15,5% (22 370 osób). Równolegle do zmniejszania się liczby 

świadczeniobiorców następuje utrwalanie zjawiska pozostawania w systemie osób 

długotrwale korzystających ze świadczeń, czyli zarejestrowanych w ciągu ostatnich 36 

miesięcy przez co najmniej 18 miesięcy. Dodatkowo, coraz więcej osób korzysta ze świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności czy długotrwałej choroby w rodzinie. Taka 

sytuacja wymusza konieczność zweryfikowania dotychczasowych narzędzi używanych przez 

służby socjalne (m.in. pracowników socjalnych) w pracy z ich klientami, wskazuje bowiem na 

zmianę dokonującą się wewnątrz tej grupy, wymagającą stosowania innych metod  

w odpowiedzi na jej specyficzne potrzeby m.in. poprzez rozwijanie zindywidualizowanych 

usług społecznych. 

 Brakuje specjalistów w gminach, którzy mogliby świadczyć wyspecjalizowane usługi np. dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Niskie pensje w branży opiekuńczej są istotną barierą 

uniemożliwiającą mobilność kadr w tym sektorze.  

 Na poziomie organizacyjnym (najbliższym użytkownikom systemów ochrony zdrowia oraz 

pomocy społecznej) uwidacznia się niski poziom współpracy między systemami ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej oraz instytucjami w obrębie każdego z systemów (np. pomiędzy 

lecznictwem psychiatrycznym zamkniętym, otwartym, ambulatoryjnym i środowiskowym). 

Istnieje potrzeba kontynuacji procesu tworzenia systemu zintegrowanych usług zdrowotnych 

i społecznych oraz ujednoliconego systemu informacji, gdzie potrzeby zdrowotne, społeczne  

i informacyjne będą realizowane kompleksowo. 

 Widoczną zmianą dokonującą się w grupie świadczeniobiorców jest przesuwanie się granic 

wiekowych osób wymagających wsparcia. O ile jeszcze w 2014 roku udział osób starszych  
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w ogóle świadczeniobiorców wynosił 11,5%, to już w roku 2017 grupa ta stanowiła 18,6%. 

Zmiana ta spowodowana jest przemianami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa. 

Coraz silniej zaznaczająca się obecność starszych osób w systemie pomocy społecznej generuje 

konieczność zapewnienia, oprócz wsparcia finansowego (zabezpieczającego realizację 

podstawowych potrzeb), także pomocy w formie usług, zwłaszcza związanych z opieką, czyli 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, poza miejscem zamieszkania, usług w domach 

dziennego pobytu, mieszkaniach chronionych, a dla osób wymagających długoterminowej 

opieki – miejsc w wykwalifikowanych placówkach. W Wielkopolsce zapotrzebowanie na tego 

typu usługi jest coraz większe, a większość samorządów dostrzega konieczność rozwijania  

i tworzenia kolejnych miejsc wsparcia tej grupy beneficjentów. 

 W stosunku do lat poprzednich obserwujemy powolny, ale systematyczny wzrost liczby dzieci 

przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, przy jednoczesnym spadku liczby 

dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej, jednak w kontekście idei deinstytucjonalizacji 

opieki nad dzieckiem ciągle nie jest to stan zadowalający. Deinstytucjonalizację pieczy 

zastępczej powinny komplementarnie wspierać działania (również inwestycyjne) na rzecz 

rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i profesjonalizacji zawodu rodzica zastępczego.  

Z drugiej strony deinstytucjonalizacja musi być wspierana przez intensywną profilaktykę  

i podaż zindywidualizowanych usług na rzecz rodzin z dziećmi. 

 Poziom wdrożenia ekonomii społecznej w danej gminie zależy w bardzo dużym stopniu od 

zaangażowania przedstawicieli samorządu lokalnego i jednostek samorządu w ten proces.  

W dalszym ciągu świadomość i poziom motywacji przedstawicieli lokalnych samorządów do 

wdrażania rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej na swoim terenie są zbyt niskie. Jedynie 

60 JST w województwie (23,3%) zakupuje produkty oraz usługi od podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych 

zamówień, a 26 JST (10,1%) utworzyło podmioty ekonomii społecznej. Działania podejmowane 

w ramach wzmocnienia roli ekonomii społecznej w regionie powinny być kontynuowane. 
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4. EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE 
W dobie obecnych przemian gospodarczych następuje stały wzrost znaczenia wiedzy jako 

niematerialnego zasobu determinującego rozwój. Dążąc do uzyskania przewagi konkurencyjnej, 
regiony, miasta, a także podmioty gospodarcze, skupiają się na generowaniu zasobów wiedzy oraz jej 
efektywnym wykorzystaniu poprzez kapitał ludzki. Edukacja jest kluczowym etapem rozwoju służącym 
przystosowaniu młodzieży do późniejszej aktywności społeczno-zawodowej. Niestety identyfikowane 
od wielu lat niedopasowanie struktury wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy  
w powiązaniu z niechęcią uzupełniania swojej wiedzy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w ramach 
kształcenia ustawicznego, skutkuje wzrostem bezrobocia, w szczególności w grupach najbardziej 
zagrożonych tym zjawiskiem. Ważne jest zatem, aby system edukacji systematycznie dostosowywał się 
do zmian popytu na pracę, w tym poprzez efektywne funkcjonowanie systemu doradztwa zawodowego 
dla uczniów. 

Należy pamiętać, że pierwszym etapem kształcenia w systemie oświaty jest wychowanie 
przedszkolne. Kwestia dostępności miejsc i placówek na tym poziomie edukacji jest istotna  
w kontekście konieczności pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi oraz rozpoczęcia kształcenia dzieci 
na bardzo wczesnym etapie rozwoju.  

Większość szkół i placówek oświatowych kierowana jest przez JST. Pozostałe placówki mają 
charakter niepubliczny o uprawnieniach szkół publicznych i prowadzone są przez inne osoby prawne, 
tj. stowarzyszenia, fundacje czy spółki kapitałowe, jak również osoby fizyczne. Do zadań gminnych 
należy m.in. zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych (wraz ze specjalnymi) oraz szkół 
podstawowych. Na terenie każdej gminy znajdują się placówki tego typu, dzięki czemu dostęp do 
edukacji jest powszechny. W gestii powiatów pozostaje natomiast zakładanie i prowadzenie 
specjalnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół sportowych i szkół mistrzostwa 
sportowego. 

Reforma struktury szkolnictwa wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) zakłada zmiany dotyczące ustroju szkolnego oraz 
związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Nowe 
przepisy realizowane są w Polsce od 1 września 2017 roku, z kolei szereg zmian weszło w życie od roku 
szkolnego 2018/2019. 

Dotychczasowy ustrój szkolny obejmujący: 6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum,  
3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową oraz szkoły 
policealne, uległ przekształceniu. Docelowo struktura szkolnictwa, wynikająca z ww. ustawy, będzie 
obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum,  
3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 3-letnią 
szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. Od roku szkolnego 2017/2018 
uczniowie kończący w roku poprzednim klasę VI szkoły podstawowej stali się uczniami VII klasy.  
W kolejnym roku szkolnym 2018/2019 wygaszone zostały gimnazja, a ten etap edukacji ukończy ostatni 
rocznik dzieci klas III. Ponadto przewidziano przeprowadzenie obowiązkowego egzaminu dla 8-klasisty 
w ostatniej klasie szkoły podstawowej. 

Nowością jest wprowadzenie, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I (od 
roku 2017/2018) i II stopnia (od roku 2020/2021). Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach 
zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020. Wtedy w klasach I liceów ogólnokształcących, 
techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci 
kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich 
liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły 
podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_o%C5%9Bwiaty_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o%C5%9Bwiatowe_(ustawa)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000996
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000060
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Nową formą organizacyjną dla uczniów z zagranicy będą oddziały przygotowawcze tworzone w 
celu umożliwienia szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do wspólnej nauki z polskimi 
rówieśnikami. 

Ustawa wprowadza również propozycje w zakresie doradztwa zawodowego i funkcjonowania 
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Z kolei w przypadku szkół dla dorosłych, zmiany 
związane są głównie ze wydłużeniem kształcenia z 3 do 4 lat. 

W nawiązaniu do reformy szkolnictwa stabilizacji uległ również wiek kształcenia dzieci  
w placówkach wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2017 roku prawo do edukacji przedszkolnej 
mają wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, jednak 6-latki są obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie 
wychowania przedszkolnego. 

Tak znaczące zmiany wymagać będą kilkuletniego okresu przejściowego w celu sprawnego  
i efektywnego wprowadzenia nowej struktury szkolnictwa. Ponadto w znaczny sposób utrudnią 
prowadzenie badań i statystyk z zakresu edukacji. 

Z uwagi na zakres dostępnych danych ograniczony wprowadzanymi zmianami w całym systemie 
edukacji w Polsce oraz przewidziany zakres czasowy opracowania niniejsza analiza będzie głównie 
odnosiła się do dotychczasowego systemu tj. do następujących etapów kształcenia i odpowiedzialnych 
za nie instytucji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (zasadnicze 
szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne oraz szkoły specjalne). Analiza nie 
uwzględnia edukacji na poziomie szkół wyższych. Istotny jest jednak fakt, że szkoły te cieszą się bardzo 
dużą popularnością wśród młodzieży chętnie decydującej się na kontynuowanie nauki na studiach. 

 
 

4.1. Przedszkola 
Do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3. roku życia do czasu 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Od roku szkolnego 2008/2009 edukacja przedszkolna 
prowadzona jest również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Obiekty 
te przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obowiązek szkolny dla dzieci do roku szkolnego 
2015/2016 obejmował siedmiolatki oraz umożliwiał, po spełnieniu odpowiednich warunków, 
rozpoczęcie nauki dzieciom sześcioletnim. Przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe również przewidują taką możliwość. 

Dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z wadami wzroku, wadami słuchu,  
z niepełnosprawnością ruchową, przewlekle chorych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, prowadzone są zajęcia terapeutyczne w 
przedszkolach specjalnych. Pod względem organizacyjnym przedszkole takie może być placówką 
samodzielną bądź powiązaną np. ze szkołą podstawową specjalną, specjalnym ośrodkiem szkolno-
wychowawczym lub zakładem opieki zdrowotnej. 

 
 

4.1.1. Placówki wychowania przedszkolnego oraz dzieci w wieku przedszkolnym 
(3-6 lat) 

W 2017 roku w województwie wielkopolskim liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
wyniosła 150 287, co oznaczało wzrost w porównaniu z 2014 rokiem o 5,3%. Na zmianę tę wpływ miał 
duży wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym w roku 2015 (o 12,0% w stosunku do roku 
wcześniejszego), z kolei od tego roku liczba dzieci maleje (od 2015 do 2017 roku spadek o 6,0%). Udział 
poszczególnych roczników wśród dzieci w wieku 3-6 lat był wyrównany: sześciolatki stanowiły 25,8% 
tej grupy dzieci (38 756 dzieci), pięciolatki – 25,4% (38 160 dzieci), czterolatki – 24,2% (36 412 dzieci), 
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a trzylatki 24,6% (36 959 dzieci). Miasta zamieszkiwała ponad połowa ogółu dzieci w wieku 3-6 lat 
(50,7%), zaś pozostała część obszary wiejskie. Od 2015 roku obserwuje się spadek liczby dzieci w wieku 
przedszkolnym zarówno w miastach, jak i na wsi, co może świadczyć o zahamowaniu tendencji migracji 
wewnętrznych ludności na tereny podmiejskie, w szczególności ludzi młodych. 

 
Ryc. 124. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat w województwie wielkopolskim według gmin w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 125.Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w województwie wielkopolskim 
według gmin w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W roku szkolnym 2017/2018 wychowaniem przedszkolnym169 w Wielkopolsce objętych było 

133 316 dzieci w wieku 3-6 lat, tj. o 9,8% więcej niż w 2014 roku, i liczba ta rośnie. Grupa ta stanowiła 
88,7% ogólnej dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), co stanowiło wartość wyższą od średniej krajowej 
(86,2%). Wychowaniem przedszkolnym obejmowanych jest coraz więcej dzieci – dla porównania  
w 2014 roku był to udział na poziomie 85,2% (w kraju 82,3%). Dysproporcje w tym zakresie zauważalne 
są w szczególności w przekroju miasto-wieś – odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

                                                                 
169 Zgodnie z danymi dostępnymi w BDL GUS ujęto takie placówki wychowania przedszkolnego jak: przedszkola, punkty 
przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych). 



ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
W OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

160 

wyniósł odpowiednio 107,8% w miastach i 69,3% na wsi. Istniejące zróżnicowanie w pewnym stopniu 
tłumaczyć można brakami infrastrukturalnymi na części obszarów wiejskich województwa, a po części 
mniejszym realnym zapotrzebowaniem na przedszkola na wsiach – warto tu wskazać na pewną regułę, 
iż duża część rodziców z obszarów podmiejskich dowozi swoje dzieci do odpowiednich placówek  
w miastach, z którymi związani są np. poprzez świadczoną pracę. 

 
Ryc. 126. Dzieci w wieku 3-6 lat przypadające na 10 miejsc* w placówkach wychowania przedszkolnego 

w województwie wielkopolskim według gmin w 2017 roku 

 
* Liczba obejmuje miejsca w takich placówkach jak: przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego oraz 
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych(w przypadku oddziałów przyszkolnych, z uwagi na brak danych w BDL GUS, 
przyjęto liczbę miejsc równą liczbie dzieci objętych wychowaniem w danym roku) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Coraz więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach,  
w 2017 roku było to odpowiednio 84,2% i 14,9%. Znikomy był udział dzieci w punktach przedszkolnych 
(0,9%) i zespołach wychowania przedszkolnego (0,02%), a tendencja w tym zakresie jest malejąca. 

 
Ryc. 127. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na 1 000 dzieci w wieku 3-6 lat  

w województwie wielkopolskim według gmin w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Placówki wychowania przedszkolnego w województwie wielkopolskim (łącznie 1 935 obiektów 
w 2017 roku oferujących 145 737 miejsc170) skoncentrowane są głównie w miastach na prawach 
powiatu oraz pozostałych ośrodkach subregionalnych. Mniejszą koncentracją placówek charakteryzują 
się gminy zlokalizowane we wschodniej i północnej części województwa. 

Najwięcej placówek wychowania przedszkolnego w 2017 roku znajdowało się w Poznaniu – 310 
obiektów (22 343 miejsc), co stanowiło 16,0% wszystkich obiektów w regionie. Ponadto przedszkola  
i inne placówki zlokalizowane były w: Kaliszu (48 placówek; 3 995 miejsc), Gnieźnie (33; 3 023), Pile (32; 
2 824), Lesznie (28; 3 164), Swarzędzu (28; 2 515), Wolsztynie (26; 1352), Ostrowie Wielkopolskim (26; 
2 636), Koninie (25; 2 961) i gminie Komorniki (25; 2 074). Występowanie jednej tego typu placówki na 
terenie całej gminy zidentyfikowano w następujących jednostkach: Białośliwie, Chrzypsko Wielkie, 
Damasławek, Dolsk, Drawsko, Lubasz, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Obrzycko, Ostroróg, Połajewo, 
Powidz, miasto Sulmierzyce, Święciechowa, Tarnówka, Wapno oraz Wijewo. 

 
Tab. 20. Dane dotyczące wychowania przedszkolnego w województwie wielkopolskim  

w układzie powiatów i gmin w latach 2014 i 2017 

Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci w 
wieku 3-6 lat 

Liczba dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Odsetek dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Liczba placówek wychowania 
przedszkolnego 

obiekty miejsca 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

WIELKOPOLSKIE 163 910 150 287 121 454 133 313 85,2 88,7 1 885 1 935 133 016 145 737 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 73 177 76 152 76 708 81 938 105,0 107,6 906 953 83 770 89 631 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 69 590 74 135 44 746 51 375 64,3 69,3 979 982 49 246 56 106 

Powiat jarociński 3 408 3 176 2 463 2 706 72,3 85,2 38 38 2 712 2 974 

Jaraczewo 403 371 266 276 66,0 74,4 7 7 282 296 
Jarocin 2 131 1 950 1 617 1 815 75,9 93,1 19 20 1 810 2 051 
Kotlin 393 373 273 267 69,5 71,6 5 4 306 278 
Żerków 481 482 307 348 63,8 72,2 7 7 314 349 

Powiat kaliski 3 743 3 524 2 329 2 751 63,1 78,5 64 61 2 600 2 983 

Blizanów 453 421 257 289 58,9 72,7 9 7 300 314 
Brzeziny 276 260 171 212 62,0 81,5 5 5 184 257 
Ceków-Kolonia 235 210 147 200 62,6 95,2 4 4 148 201 
Godziesze Wielkie 448 441 281 355 62,7 80,5 5 5 313 436 
Koźminek 346 312 191 205 60,7 65,7 5 3 219 225 
Lisków 229 207 164 166 73,8 80,2 6 5 208 169 
Mycielin 226 204 140 158 61,9 77,5 5 5 186 187 
Opatówek 441 420 291 344 66,0 81,9 6 5 323 354 
Stawiszyn 312 284 232 235 74,4 82,7 2 2 244 243 
Szczytniki 340 331 247 292 72,6 88,2 9 10 259 289 
Żelazków 437 434 208 295 47,6 68,0 8 10 216 308 

Powiat kępiński 2 607 2 428 1 951 2 057 74,8 84,7 37 31 2 167 2 293 

Baranów 366 372 263 340 71,9 91,4 7 8 277 388 
Bralin 310 271 218 202 70,3 74,5 3 3 225 219 
Kępno 1 109 1 044 894 920 80,6 88,1 10 9 956 949 
Łęka Opatowska 246 230 208 179 84,6 77,8 5 4 249 244 
Perzów 164 150 123 123 75,0 82,0 7 2 182 200 
Rychtal 183 149 111 122 60,7 81,9 3 3 129 132 
Trzcinica 229 212 134 171 58,5 80,7 2 2 149 161 

Powiat krotoszyński 3 754 3 467 2 652 3 007 70,6 86,7 42 43 2 800 3 159 

Sulmierzyce 144 128 94 95 65,3 74,2 1 1 96 96 
Kobylin 391 391 279 321 71,4 82,1 4 4 281 326 

                                                                 
170 Liczba obejmuje miejsca w takich placówkach jak: przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego 
oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych(w przypadku oddziałów przyszkolnych, z uwagi na brak danych w BDL 
GUS, przyjęto liczbę miejsc równą liczbie dzieci objętych wychowaniem w danym roku). 
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Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci w 
wieku 3-6 lat 

Liczba dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Odsetek dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Liczba placówek wychowania 
przedszkolnego 

obiekty miejsca 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Koźmin Wlkp. 625 564 432 497 69,1 88,1 7 7 452 466 
Krotoszyn 1 952 1 749 1 454 1 596 74,5 91,3 23 23 1 527 1 722 
Rozdrażew 284 271 145 206 51,1 76,0 5 6 144 224 
Zduny 358 364 248 292 69,3 80,2 2 2 300 325 

Powiat ostrowski 7 187 6 616 5 482 5 896 76,5 89,7 92 93 5 846 6 247 

Ostrów Wlkp. (miasto) 3 107 2 765 2 553 2 625 82,7 95,9 24 24 2 635 2 852 
Nowe Skalmierzyce 702 669 529 607 75,4 90,7 8 8 527 561 
Odolanów 637 675 497 584 78,0 86,5 11 11 513 584 
Ostrów Wlkp. (gmina) 871 799 673 751 77,3 95,4 14 15 852 918 
Przygodzice 598 509 402 401 67,2 78,8 10 10 414 419 
Raszków 588 524 365 410 62,1 78,2 9 9 379 369 
Sieroszewice 393 405 257 298 65,4 73,6 11 11 286 307 
Sośnie 291 270 206 220 70,8 81,5 5 5 240 237 

Powiat ostrzeszowski 2 669 2 297 1 924 2 007 72,8 88,6 37 38 2 047 2 132 

Czajków 106 104 88 89 83,0 85,6 3 3 98 104 
Doruchów 277 258 196 210 70,8 81,4 4 4 202 210 
Grabów nad Prosną 374 327 295 288 82,4 93,0 6 6 337 335 
Kobyla Góra 306 248 220 238 71,9 96,0 4 4 232 249 
Kraszewice 190 169 131 128 71,6 82,2 4 5 147 139 
Mikstat 282 272 180 210 63,8 77,2 4 4 176 211 
Ostrzeszów 1 134 919 814 844 71,8 91,8 12 12 855 884 

Powiat pleszewski 2 913 2 599 2 108 2 192 72,6 84,3 40 43 2 402 2 547 

Chocz 203 201 136 142 67,0 70,6 3 3 141 157 
Czermin 223 241 142 176 63,7 73,0 5 5 172 180 
Dobrzyca 393 344 285 289 72,5 84,0 5 5 325 331 
Gizałki 237 212 141 152 59,5 71,7 4 4 154 162 
Gołuchów 487 439 339 322 69,6 73,3 9 9 404 387 
Pleszew 1 370 1 162 1 065 1 111 78,2 95,6 14 17 1 206 1 330 

Powiat m. Kalisz 4 138 3 801 3 459 3 679 83,7 96,9 46 48 3 889 3 995 

Powiat gnieźnieński 7 047 6 602 4 828 5 384 68,9 81,9 68 70 5 384 5 929 

Gniezno (miasto) 3 130 2 897 2 475 2 733 80,0 95,2 31 33 2 862 3 023 
Czerniejewo 363 375 219 283 60,3 75,5 2 2 205 305 
Gniezno (gmina) 597 621 311 366 52,1 58,9 6 6 366 468 
Kiszkowo 276 253 180 195 65,2 77,1 3 3 188 195 
Kłecko 370 364 219 264 59,2 72,5 3 2 245 243 
Łubowo 370 336 209 207 56,5 61,6 6 6 216 214 
Mieleszyn 230 219 100 108 43,5 49,3 3 3 90 98 
Niechanowo 294 280 187 172 63,6 61,4 2 2 193 188 
Trzemeszno 706 630 429 498 60,8 79,0 6 6 454 536 
Witkowo 711 627 499 558 70,2 89,0 6 7 565 659 

Powiat kolski 3 951 3 473 2 383 2 623 63,2 76,2 62 58 2 639 2 802 

Koło (miasto) 988 877 721 895 74,3 102,1 12 14 767 932 
Babiak 374 329 209 226 55,9 68,7 3 3 250 250 
Chodów 131 85 85 72 64,9 84,7 3 3 85 72 
Dąbie 289 225 123 155 42,6 68,9 3 3 125 157 
Grzegorzew 254 235 136 186 70,1 79,1 9 6 208 189 
Kłodawa 545 489 390 360 73,2 74,8 8 8 369 396 
Koło (gmina) 366 329 216 217 59,0 66,0 5 4 274 274 
Kościelec 306 279 163 160 53,3 57,3 4 4 163 160 
Olszówka 207 190 88 113 66,2 59,5 6 3 141 113 
Osiek Mały 301 267 174 159 57,8 59,6 8 8 182 159 
Przedecz 190 168 78 80 41,1 58,3 1 2 75 100 

Powiat koniński 5 833 5 348 3 602 4 006 62,7 75,9 86 79 3 934 4 243 

Golina 485 511 345 344 71,1 67,3 5 6 348 373 
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Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci w 
wieku 3-6 lat 

Liczba dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Odsetek dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Liczba placówek wychowania 
przedszkolnego 

obiekty miejsca 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Grodziec 264 217 160 170 60,6 78,3 4 4 172 188 
Kazimierz Biskupi 428 453 271 330 63,3 72,8 5 4 344 364 
Kleczew 444 368 307 311 69,1 84,5 5 5 355 356 
Kramsk 502 452 276 343 57,0 78,1 11 11 292 447 
Krzymów 372 354 243 285 65,3 80,5 7 7 243 285 
Rychwał 390 346 231 275 59,2 79,5 8 7 231 284 
Rzgów 321 294 202 204 65,4 69,4 5 4 224 220 
Skulsk 290 221 160 176 61,0 79,6 5 2 270 180 
Sompolno 475 446 291 341 61,3 76,5 4 4 297 309 
Stare Miasto 578 555 397 479 68,7 93,3 8 9 409 520 
Ślesin 622 552 377 396 61,1 72,1 7 7 403 417 
Wierzbinek 345 330 136 152 43,8 46,1 8 6 161 141 
Wilczyn 317 249 206 200 65,0 80,3 4 3 185 159 

Powiat słupecki 2 701 2 444 1 842 2 039 69,4 84,1 34 33 1 913 2 196 

Słupca (miasto) 638 513 544 562 85,3 109,6 4 4 460 631 
Lądek 252 253 161 187 63,9 73,9 4 4 174 188 
Orchowo 177 171 118 155 84,7 90,6 8 4 260 185 
Ostrowite 221 213 89 146 40,3 68,5 2 2 89 146 
Powidz 75 98 57 75 76,0 76,5 1 1 75 75 
Słupca (gmina) 392 372 267 302 68,1 81,2 8 9 294 346 
Strzałkowo 535 455 360 347 67,3 79,8 3 5 349 358 
Zagórów 411 369 246 265 59,9 71,8 4 4 212 267 

Powiat turecki 3 912 3 563 2 910 3 025 74,4 84,9 48 45 2 919 3 077 

Turek (miasto) 1 138 1 009 1 041 1 063 91,5 105,4 10 9 1 124 1 165 
Brudzew 265 258 207 215 78,1 83,3 6 5 221 215 
Dobra 289 263 172 169 59,5 64,3 1 2 177 161 
Kawęczyn 275 245 166 187 60,4 76,3 4 4 158 172 
Malanów 297 270 241 231 81,1 85,6 4 4 262 256 
Przykona 194 198 139 165 71,6 83,3 3 4 103 150 
Tuliszków 548 485 341 364 62,2 75,1 8 5 300 310 
Turek (gmina) 494 486 316 329 64,0 67,7 6 6 320 337 
Władysławów 412 349 287 302 69,7 86,5 6 6 254 311 

Powiat wrzesiński 3 783 3 365 2 796 2 999 74,5 90,7 46 48 3 499 3 828 

Kołaczkowo 336 293 169 193 50,3 65,9 6 6 189 213 
Miłosław 502 442 353 365 70,3 82,6 4 5 397 447 
Nekla 367 320 300 318 81,7 99,4 5 5 429 425 
Pyzdry 298 289 185 200 70,1 87,2 8 8 277 365 
Września 2 280 2 021 1 789 1 923 78,5 95,2 23 24 2 207 2 378 

Powiat m. Konin 2 964 2 507 2 648 2 659 90,2 107,6 26 25 3 016 2 961 

Powiat gostyński 3 670 3 377 2 775 2 969 75,8 88,3 44 42 3 006 3 166 

Borek Wlkp. 361 337 309 291 85,6 86,4 5 3 312 320 
Gostyń 1 354 1 207 1 096 1 161 80,9 96,2 17 17 1 208 1 270 
Krobia 604 586 465 499 78,1 86,3 8 8 516 542 
Pępowo 298 264 175 206 58,7 80,3 2 3 175 213 
Piaski 411 387 275 303 66,9 78,3 6 6 302 332 
Pogorzela 256 246 180 195 70,3 79,3 3 3 198 189 
Poniec 386 350 275 314 71,2 89,7 3 2 295 300 

Powiat grodziski 2 641 2 441 1 788 2 085 67,7 85,4 23 26 1 883 2 207 

Granowo 274 269 168 228 61,3 84,8 2 2 191 274 
Grodzisk Wlkp. 979 882 704 799 71,9 90,6 8 9 740 865 
Kamieniec 350 343 232 279 66,3 81,3 2 4 233 279 
Rakoniewice 693 631 440 514 63,5 81,5 5 5 430 473 
Wielichowo 345 316 244 265 70,7 83,9 6 6 289 316 

Powiat kościański 3 737 3 405 2 566 2 983 68,7 87,6 28 40 2 713 3 149 
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Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci w 
wieku 3-6 lat 

Liczba dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Odsetek dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Liczba placówek wychowania 
przedszkolnego 

obiekty miejsca 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Kościan (miasto) 1 019 941 878 966 86,2 102,7 10 11 893 1 062 
Czempiń 567 498 346 389 61,0 78,1 2 3 334 323 
Kościan (gmina) 764 684 439 549 57,5 80,3 7 11 484 608 
Krzywiń 501 450 366 394 73,1 87,6 2 8 410 449 
Śmigiel 886 832 537 685 60,6 82,3 7 7 592 707 

Powiat leszczyński 2 885 2 654 1 933 2 053 67,0 77,4 22 23 1 976 2 142 

Krzemieniewo 449 385 303 328 67,5 85,2 7 7 318 359 
Lipno 434 425 270 284 62,2 66,8 2 3 283 297 
Osieczna 435 349 323 322 74,3 92,3 4 4 340 340 
Rydzyna 449 442 312 337 69,5 76,2 4 4 296 342 
Święciechowa 405 371 228 213 56,3 57,4 1 1 232 224 
Wijewo 225 193 165 150 73,3 77,7 1 1 150 150 
Włoszakowice 488 489 332 419 68,0 85,7 3 3 357 430 

Powiat międzychodzki 1 748 1 613 1 245 1 336 71,2 82,8 13 16 1 270 1 421 

Chrzypsko Wielkie 175 141 99 108 56,6 76,6 1 1 100 113 
Kwilcz 311 295 206 233 66,2 79,0 2 3 209 237 
Międzychód 826 777 643 694 77,8 89,3 8 10 662 767 
Sieraków 436 400 297 301 68,1 75,3 2 2 299 304 

Powiat nowotomyski 3 833 3 483 2 823 3 062 74,0 87,9 43 42 3 111 3 169 

Kuślin 303 255 233 225 76,9 88,2 2 2 275 265 
Lwówek 458 414 341 329 74,5 79,5 7 6 382 365 
Miedzichowo 172 147 108 122 65,7 83,0 4 3 173 147 
Nowy Tomyśl 1 376 1 295 1 029 1 175 74,8 90,7 12 14 1 086 1 053 
Opalenica 869 782 635 679 73,1 86,8 9 10 657 720 
Zbąszyń 655 590 477 532 74,4 90,2 9 7 538 619 

Powiat rawicki 2 966 2 603 2 078 2 263 70,5 86,9 33 33 2 297 2 410 

Bojanowo 436 397 280 319 64,2 80,4 3 3 308 345 
Jutrosin 334 371 238 317 71,3 85,4 3 3 247 274 
Miejska Górka 462 385 334 293 72,3 76,1 6 6 373 327 
Pakosław 255 228 166 174 65,1 76,3 2 2 165 165 
Rawicz 1 479 1 222 1 060 1 160 72,5 94,9 19 19 1 204 1 299 

Powiat wolsztyński 2 817 2 702 2 008 2 301 73,8 89,0 43 43 2 318 2 748 

Przemęt 716 707 574 612 80,2 86,6 9 9 647 683 
Siedlec 647 643 414 568 64,0 88,3 8 8 491 713 
Wolsztyn 1 454 1 352 1 020 1 121 75,0 90,5 26 26 1 180 1 352 

Powiat m. Leszno 2 976 2 651 2 574 2 774 86,7 104,6 25 28 2 847 3 164 

Powiat chodzieski 2 232 1 899 1 588 1 614 72,3 85,4 18 19 1 905 1 955 

Chodzież (miasto) 777 702 684 709 88,0 101,0 8 8 845 865 
Budzyń 450 390 302 305 67,1 78,2 3 3 380 376 
Chodzież (gmina) 310 244 138 145 52,6 62,3 5 5 170 165 
Margonin 307 256 233 221 75,9 86,3 1 1 267 274 
Szamocin 388 307 231 234 59,5 76,2 1 2 243 275 

Powiat czarnkowsko-
trzcianecki 

4 223 3 696 2 961 3 116 71,2 85,4 36 37 3 354 3 423 

Czarnków (miasto) 487 423 424 452 88,9 106,9 4 4 480 492 
Czarnków (gmina) 558 557 368 393 65,9 70,6 5 5 430 449 
Drawsko 277 216 182 188 65,7 87,0 1 1 240 240 
Krzyż Wlkp. 428 340 304 285 71,0 83,8 4 3 311 255 
Lubasz 394 357 263 303 66,8 84,9 1 1 270 314 
Połajewo 308 264 216 220 70,1 83,3 1 1 225 250 
Trzcianka 1 208 1 008 807 860 69,8 89,4 15 17 946 992 
Wieleń 563 531 397 415 70,5 78,2 5 5 452 431 

Powiat pilski 6 204 5 351 4 362 4 518 70,7 84,6 62 64 4 432 4 863 
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Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci w 
wieku 3-6 lat 

Liczba dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Odsetek dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Liczba placówek wychowania 
przedszkolnego 

obiekty miejsca 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Piła 3 229 2 718 2 580 2 627 80,6 97,0 28 32 2 545 2 824 
Białośliwie 289 213 154 140 53,3 65,7 3 1 161 143 
Kaczory 368 320 281 252 76,4 78,8 7 7 330 320 
Łobżenica 463 427 244 297 52,7 69,6 5 5 258 301 
Miasteczko Krajeńskie 147 138 93 117 63,3 84,8 1 1 100 120 
Szydłowo 386 345 187 231 48,4 67,0 3 4 188 279 
Ujście 345 280 210 203 60,9 72,5 2 2 208 208 
Wyrzysk 650 597 426 465 65,5 77,9 8 7 442 479 
Wysoka 327 313 187 186 57,2 59,4 5 5 200 189 

Powiat wągrowiecki 3 448 3 112 2 289 2 455 66,4 79,0 28 28 2 448 2 672 

Wągrowiec (miasto) 1 139 1 020 948 1 039 83,2 102,3 10 9 1 127 1 215 
Damasławek 259 222 172 140 66,4 63,1 1 1 120 185 
Gołańcz 470 404 252 275 53,6 68,1 5 5 204 254 
Mieścisko 298 295 170 175 57,0 59,3 2 2 125 104 
Skoki 469 449 323 381 68,9 84,9 3 4 405 441 
Wapno 147 123 92 81 62,6 65,9 1 1 100 87 
Wągrowiec (gmina) 666 599 332 364 49,8 60,8 6 6 367 386 

Powiat złotowski 3 302 2 831 2 191 2 361 67,2 84,5 37 39 2 465 2 714 

Złotów (miasto) 792 639 653 715 86,0 116,9 8 10 674 842 
Jastrowie 598 456 368 356 61,5 78,1 4 5 389 402 
Krajenka 401 334 258 285 64,3 85,3 6 6 276 301 
Lipka 278 241 171 156 61,5 64,7 2 2 154 148 
Okonek 391 344 230 286 58,8 83,1 6 6 411 425 
Tarnówka 150 135 74 69 49,3 51,1 1 1 75 75 
Zakrzewo 225 193 148 154 65,8 79,8 3 2 197 181 
Złotów (gmina) 467 489 289 340 61,9 69,5 7 7 289 340 

Powiat obornicki 3 111 2 755 2 098 2 236 67,4 81,2 31 30 2 267 2 318 

Oborniki 1 763 1 580 1 279 1 357 72,5 85,9 18 18 1 416 1 397 
Rogoźno 962 814 574 610 59,7 74,9 10 10 595 649 
Ryczywół 386 361 245 269 63,5 74,5 3 2 256 272 

Powiat poznański 20 866 19 532 15 038 18 516 73,2 95,5 228 247 17 196 21 161 

Luboń 1 627 1 484 1 272 1 399 80,8 98,3 20 23 1 507 1 641 
Puszczykowo 395 368 386 402 97,7 109,2 7 8 485 594 
Buk 612 561 466 510 76,1 90,9 6 6 465 545 
Czerwonak 1 463 1 267 914 1 111 62,5 87,7 14 17 998 1 288 
Dopiewo 1 641 1 722 1 270 1 784 78,7 103,6 23 18 1 450 1 941 
Kleszczewo 499 477 438 501 87,8 105,0 6 7 511 613 
Komorniki 1 839 1 901 1 225 1 842 70,6 98,6 21 25 1 424 2 074 
Kostrzyn 938 803 531 646 56,6 80,4 12 11 619 804 
Kórnik 1 429 1 536 876 1 243 64,7 83,9 14 20 1 010 1 597 
Mosina 1 645 1 569 1 146 1 393 71,4 88,8 23 21 1 369 1 591 
Murowana Goślina 789 739 596 673 77,4 92,0 10 10 730 750 
Pobiedziska 986 862 705 778 71,5 90,3 11 12 826 840 
Rokietnica 1 098 982 723 921 65,8 93,8 8 8 866 968 
Stęszew 756 669 555 640 73,4 95,7 5 6 562 689 
Suchy Las 1 043 851 798 869 76,5 102,1 8 9 902 979 
Swarzędz 2 656 2 382 1 950 2 305 73,4 96,8 25 28 2 106 2 515 
Tarnowo Podgórne 1 450 1 359 1 187 1 499 81,9 110,3 15 18 1 366 1 732 

Powiat szamotulski 4 414 4 064 3 250 3 527 73,6 86,8 44 44 3 249 3 658 

Obrzycko (miasto) 110 112 97 127 88,2 113,4 1 1 120 150 
Duszniki 446 419 318 354 71,3 84,5 3 3 343 400 
Kaźmierz 430 421 372 412 86,5 97,9 5 6 328 402 
Obrzycko (gmina) 214 218 116 127 54,2 58,3 2 2 116 127 
Ostroróg 248 224 145 164 58,5 73,2 2 1 164 175 
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Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci w 
wieku 3-6 lat 

Liczba dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Odsetek dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Liczba placówek wychowania 
przedszkolnego 

obiekty miejsca 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Pniewy 640 600 460 534 71,9 89,0 5 4 454 530 
Szamotuły 1 444 1 268 1 115 1 106 77,2 87,2 17 18 1 051 1 103 
Wronki 882 802 627 703 71,1 87,7 9 9 673 771 

Powiat średzki 2 812 2 719 2 008 2 475 71,4 91,0 38 39 2 206 2 887 

Dominowo 158 149 87 109 55,1 73,2 2 2 87 109 
Krzykosy 387 318 265 248 68,5 78,0 6 5 245 275 
Nowe Miasto nad Wartą 427 425 247 333 57,8 78,4 7 7 215 345 
Środa Wlkp. 1 488 1 510 1 204 1 458 80,9 96,6 18 17 1 450 1 780 
Zaniemyśl 352 317 205 327 58,2 103,2 5 8 209 378 

Powiat śremski 2 968 2 781 2 363 2 586 79,6 93,0 29 32 2 514 2 801 

Brodnica 234 248 194 233 82,9 94,0 3 3 212 234 
Dolsk 291 278 169 214 58,1 77,0 1 1 176 233 
Książ Wielkopolski 443 443 310 344 70,0 77,7 6 7 340 397 
Śrem 2 000 1 812 1 690 1 795 84,5 99,1 19 21 1 786 1 937 

Powiat m. Poznań 22 447 21 408 19 200 20 220 86,1 95,3 294 310 21 792 22 343 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

4.1.2. Przedszkola specjalne 
W województwie wielkopolskim w 2017 roku zlokalizowanych było 17 przedszkoli specjalnych, 

w tym 7 w Poznaniu i 9 w następujących gminach: miasto Piła, Swarzędz, Ostrzeszów, Międzychód, 
miasto Słupca, Czarnków, Rychwał, Kłecko, Nowy Tomyśl. Wychowaniem przedszkolnym w tego typu 
jednostkach objętych było 190 dzieci w wieku 3-6 lat. Od roku 2014 wzrosła zarówno liczba placówek, 
jak i liczba dzieci – odpowiednio o 7 przedszkoli oraz o 61 dzieci, a wzrost z roku na rok jest coraz 
większy. Lokalizacja przedszkoli specjalnych dotyczy prawie wyłącznie obszarów miejskich, wyjątkiem 
jest gmina Czarnków. 

 
Tab. 21. Liczba przedszkoli specjalnych w województwie wielkopolskim 

według gmin w latach 2014 i 2017 

Przekrój terytorialny 
obiekty miejsca 

2014 2017 2014 2017 

WIELKOPOLSKIE - 10 17 208 376 
WIELKOPOLSKIE - MIASTO - 10 16 208 361 
WIELKOPOLSKIE - WIEŚ - 0 1 0 15 

Ostrzeszów powiat ostrzeszowski 1 1 10 10 

Kłecko powiat gnieźnieński 1 1 10 16 

Rychwał powiat koniński 1 1 8 8 

Słupca (miasto) powiat słupecki 0 1 0 30 

Międzychód powiat międzychodzki 1 1 14 10 

Nowy Tomyśl powiat nowotomyski 0 1 0 40 

Czarnków (gmina) powiat czarnkowsko-trzcianecki 0 1 0 15 

Piła powiat pilski 1 2 28 43 

Swarzędz powiat poznański 0 1 0 15 

Poznań powiat m. Poznań 5 7 138 189 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 128. Placówki wychowania przedszkolnego z wyróżnieniem lokalizacji przedszkoli specjalnych 
w województwie wielkopolskim według gmin w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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4.2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne 
Edukacja na poziomach podstawowym oraz gimnazjalnym (do 2018 roku) w polskim systemie 

oświaty jest obowiązkowa. Do placówek kształcących na poziomie podstawowym należą także szkoły 
filialne, szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego oraz szkoły 
specjalne. Do roku 2018 były to placówki edukacji sześcioletniej (obejmujące klasy I-VI), do których 
uczęszczały dzieci w wieku od 7 do 12 lat171. Aktualnie czas trwania edukacji w szkołach podstawowych 
wynosi 8 lat. 

Do 2014 roku edukacja na etapie podstawowym kończyła się sprawdzianem z wiedzy ogólnej, 
pozwalającym ocenić wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Od roku szkolnego 2014/2015 
sprawdzian składał się z dwóch części: zadań z języka polskiego i matematyki oraz zadań z języka 
obcego, a jego wyniki wyrażane były procentowo. W 2016 roku wyniki sprawdzianu w zakresie 
poszczególnych jego części oraz przedmiotów w województwie wielkopolskim były nieznacznie niższe 
(od 1 do 3 p. proc.) od średnich wyników krajowych. 

 
Tab. 22. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w Polsce i Wielkopolsce w 2016 roku 

Część / przedmiot Polska 
Województwo 
wielkopolskie 

część pierwsza ogółem 63% 61% 

część pierwsza – język polski 71% 69% 

część pierwsza - matematyka 54% 52% 

część druga – język angielski 71% 70% 

część druga – język niemiecki 61% 58% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

 
W ramach reformy systemu edukacji przewidziano przeprowadzenie obowiązkowego egzaminu 

dla 8-klasisty w ostatniej klasie szkoły podstawowej (pierwsze wyniki egzaminu będą dostępne w 2019 
roku). Egzamin będzie składał się z części testowej i opisowej, a obejmował będzie następujące 
przedmioty: język polski, matematykę, historię i język obcy nowożytny. Jego wyniki będą podstawą do 
podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. 

Gimnazja w polskim systemie oświaty pojawiły się w 1999 roku. Uczęszczała do nich młodzież  
w wieku 13-16 lat. Do szkół na poziomie gimnazjalnym zaliczały się: gimnazja, gimnazja dwujęzyczne, 
gimnazja sportowe i gimnazja mistrzostwa sportowego, gimnazja specjalne oraz gimnazja z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy. Od roku szkolnego 2011/2012 wprowadzone zostały nowe zasady 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Składał się on z trzech części: humanistycznej (w zakresie 
języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie), matematyczno-przyrodniczej (obejmującej 
biologię, chemię, fizykę oraz geografię) oraz dotyczącej języka nowożytnego na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego 
lub włoskiego). W 2018 roku wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów w województwie 
wielkopolskim były nieznacznie niższe (od 1 do 2 p. proc., z wyjątkiem języka niemieckiego na poziomie 
rozszerzonym, w przypadku którego były niższe aż o 6 p. proc.) od średnich wyników krajowych. 

Przeprowadzana reforma edukacji ma na celu wygaszenie gimnazjów i wydłużenie nauki  
w szkołach podstawowych do 8 lat. Zmiany te weszły w życie od roku szkolnego 2017/2018. Dla 
umożliwienia porównywalności poniższe dane dotyczą lat wcześniejszych, tj. obejmują sytuację sprzed 
modyfikacji systemu oświaty w Polsce. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie reformy systemu 

                                                                 
171 W latach 2013-2015 zmiany w systemie oświaty umożliwiły dodatkowo naukę w szkołach podstawowych dzieciom 
sześcioletnim. 
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oświaty doprowadzi do braku możliwości porównywania statystyk z kolejnych lat w całym okresie 
przejściowym, lub będzie to znacznie utrudnione. Mogą również wystąpić błędy interpretacyjne 
porównywanych danych. W związku z powyższym niecelowe może okazać się obliczanie 
poszczególnych wskaźników w ujęciu wieloletnim. 

 
Tab. 23. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Polsce i Wielkopolsce w 2018 roku 

Przedmiot Polska 
województwo 
wielkopolskie 

język polski 68% 66% 

historia, WOS 59% 58% 

przedmioty przyrodnicze 56% 55% 

matematyka 52% 51% 

język angielski – poziom podstawowy 68% 67% 

język angielski – poziom rozszerzony 52% 50% 

język niemiecki – poziom podstawowy 52% 50% 

język niemiecki – poziom rozszerzony 42% 36% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

 
 

4.2.1. Liczba szkół i liczba uczniów  
W 2017 roku na obszarze województwa wielkopolskiego funkcjonowało 1 337 szkół 

podstawowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (łącznie ze specjalnymi) – o 109 więcej niż w 2016 roku 
i o 125 więcej w porównaniu z 2014 rokiem. Placówki te były systematycznie likwidowane (od 2007 do 
2014 roku ubyło 89 obiektów), jednak od 2014 roku trend uległ odwróceniu. Odnotowany w latach 
2014-2017 wzrost liczby szkół podstawowych (o 125 placówek) dotyczył przede wszystkim terenów 
miejskich, gdzie zwiększyła się ona o 113 obiektów (513 szkół w 2017 roku). Na obszarach wiejskich 
odnotowano natomiast wzrost o 12 obiektów (824 szkoły w 2017 roku). Odnotowane zmiany w tym 
zakresie były w dużym stopniu konsekwencją reformy systemu edukacji z 2017 roku, obejmującej 
konsolidację szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

W roku 2017 nastąpiła zmiana pod względem liczby uczniów szkół podstawowych 
przypadających na 1 szkołę. Wartość tego wskaźnika zwiększyła się ze 188 w roku 2014 do 197 w roku 
2017 (w 2016 roku – 185).  

Statystyki związane ze szkolnictwem podstawowym są aktualnie zaburzone z uwagi na 
możliwość rozpoczynania nauki przez dzieci 6-letnie. Fakt ten w powiązaniu ze zmianami wynikającymi 
z przeprowadzanej reformy systemu oświaty będzie miał również swoje konsekwencje w analizach 
dotyczących kolejnych lat. 

W szkołach podstawowych w 2017 roku kształciło się 263 261 uczniów, w tym 59,7%  
w miastach. Ich liczba zwiększyła się zatem o około 16% w porównaniu z latami 2014 i 2016. Przyczyn 
tego wzrostu upatrywać należy przede wszystkim we wprowadzonych zmianach w systemie edukacji, 
ponieważ w latach wcześniejszych obserwowano w Wielkopolsce stopniowy spadek ich liczby.  
W województwie wielkopolskim współczynnik skolaryzacji netto172 w szkołach podstawowych 
przyjmował wysoką wartość – 95,4% w 2017 roku (w kraju – 93,4%) i plasował region na drugim miejscu 
w Polsce zaraz za województwem mazowieckim (96,8%).  

                                                                 
172 Współczynnik skolaryzacji netto – relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 
kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan na 31 grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania. 
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Tab. 24. Liczba placówek szkolnych i uczniów na poziomie podstawowym (łącznie ze szkołami specjalnymi)  
w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2014, 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 
Liczba obiektów Liczba uczniów 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 1 212 1 228 1 337 227 363 226 961 263 261 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 400 425 513  133 837 134 712 157 092 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 812 803 824  93 526 92 249 106 169 

Powiat jarociński 32 33 37 4 798 4 694 5 480 

Powiat kaliski 51 48 51 5 009 4 779 5 563 

Powiat kępiński 28 28 30 3 873 3 723 4 378 

Powiat krotoszyński 36 38 41 5 179 5 017 5 853 

Powiat ostrowski 70 71 75 10 134 10 028 11 632 

Powiat ostrzeszowski 30 30 31 3 714 3 701 4 323 

Powiat pleszewski 30 30 32 4 215 3 984 4 611 

Powiat m. Kalisz 23 24 30 6 223 6 151 7 139 

Powiat gnieźnieński 45 47 57 9 767 9 740 11 311 

Powiat kolski 43 44 46 5 496 5 289 6 144 

Powiat koniński 71 69 70 8 442 8 095 9 297 

Powiat słupecki 23 24 27 3 736 3 699 4 276 

Powiat turecki 38 36 36 5 463 5 379 6 287 

Powiat wrzesiński 28 29 29 5 251 5 189 6 062 

Powiat m. Konin 13 14 16 4 448 4 422 5 139 

Powiat gostyński 31 31 31 5 137 5 012 5 844 

Powiat grodziski 22 22 22 3 756 3 671 4 220 

Powiat kościański 23 24 25 5 061 4 902 5 782 

Powiat leszczyński 28 28 28 3 827 3 692 4 328 

Powiat międzychodzki 10 10 10 2 499 2 410 2 813 

Powiat nowotomyski 31 32 34 5 329 5 385 6 247 

Powiat rawicki 23 23 22 4 339 4 229 4 939 

Powiat wolsztyński 26 26 27 4 278 4 077 4 725 

Powiat m. Leszno 12 14 15 4 243 4 320 5 095 

Powiat chodzieski 14 14 20 3 218 3 186 3 712 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 35 35 41 5 919 5 807 6 743 

Powiat pilski 42 43 45 9 054 8 828 10 134 

Powiat wągrowiecki 25 24 28 4 930 4 805 5 613 

Powiat złotowski 31 31 34 4 506 4 372 5 115 

Powiat obornicki 20 19 21 4 224 4 256 4 845 

Powiat poznański 87 92 106 25 222 27 549 32 044 

Powiat szamotulski 30 30 32 6 130 6 102 7 146 

Powiat średzki 23 24 28 3 840 3 896 4 549 

Powiat śremski 26 25 27 4 291 4 255 4 911 

Powiat m. Poznań 112 116 133 31 812 32 317 36 961 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W przypadku szkół gimnazjalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (łącznie ze specjalnymi) ich 

liczba systematycznie rosła do 2016 roku, w którym ukształtowała się na poziomie 697 placówek. 
Obserwowany wzrost mógł być efektem zapotrzebowania na tego typu placówki po przeprowadzonej 
reformie oświaty w 1999 roku. W 2017 roku odnotowano natomiast znaczny spadek ich liczby do 145 
obiektów (552 mniej niż rok wcześniej i o 545 mniej niż w 2014 roku), będący konsekwencją ich 
stopniowego wygaszania na rzecz 8-letnich szkół podstawowych (we wrześniu 2019 roku nastąpi 
całkowita likwidacja szkół gimnazjalnych). Szkoły gimnazjalne funkcjonujące do tej pory jako odrębne 
placówki zostały przekształcone – najczęściej w szkoły podstawowe. W zależności od konkretnej 
sytuacji razem z gimnazjami należącymi do zespołów szkół otrzymywały one także status klas 
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gimnazjalnych wchodzących w skład tych placówek. W 2014 roku na jedno gimnazjum przypadało 155 
uczniów, w 2016 roku – 150 uczniów, a w 2017 roku aż 480 uczniów. 

W szkołach gimnazjalnych w 2017 roku kształciło się 69 538 uczniów, z czego 65,9% w miastach. 
Łączna liczba uczniów gimnazjów w Wielkopolsce systematycznie maleje. Pomimo że w Wielkopolsce, 
podobnie jak w całym kraju, współczynnik skolaryzacji netto obniżył się z 94,3% w 2014 roku (92,2%  
w Polsce) do poziomu 91,9% w 2017 roku (89,7% w Polsce), to region uplasował się pod tym względem 
na trzecim miejscu w kraju za województwami mazowieckim (94,0%) i małopolskim (92,1%). 

 
Tab. 25. Liczba placówek szkolnych i uczniów na poziomie gimnazjalnym (łącznie ze szkołami specjalnymi)  

w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2014, 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 
Liczba obiektów Liczba uczniów 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 690 697 145 106 686 104 493 69 538 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 358 362 85 68 528 67 706 45 856 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 332 335 60 38 158 36 787 23 682 

Powiat jarociński 20 21 8 2 477 2 327 1 512 

Powiat kaliski 24 25 8 2 636 2 480 1 596 

Powiat kępiński 12 12 3 1 832 1 737 1 148 

Powiat krotoszyński 20 20 4 2 669 2 485 1 663 

Powiat ostrowski 29 29 1 4 810 4 670 3 056 

Powiat ostrzeszowski 11 11 2 1 873 1 766 1 115 

Powiat pleszewski 16 16 11 2 107 2 109 1 418 

Powiat m. Kalisz 14 14 1 3 088 2 887 1 934 

Powiat gnieźnieński 31 32 6 4 596 4 430 2 929 

Powiat kolski 23 23 3 2 763 2 627 1 770 

Powiat koniński 25 25 5 4 119 3 805 2 475 

Powiat słupecki 14 14 3 1 913 1 752 1 127 

Powiat turecki 15 16 5 2 672 2 535 1 700 

Powiat wrzesiński 15 16 2 2 450 2 295 1 497 

Powiat m. Konin 12 12 1 2 497 2 303 1 513 

Powiat gostyński 16 16 2 2 325 2 235 1 548 

Powiat grodziski 11 11 2 1 697 1 623 1 064 

Powiat kościański 17 17 0 2 485 2 353 1 546 

Powiat leszczyński 20 21 5 1 682 1 678 1 137 

Powiat międzychodzki 8 7 1 1 191 1 080 710 

Powiat nowotomyski 14 15 5 2 542 2 415 1 570 

Powiat rawicki 10 10 1 1 954 1 974 1 288 

Powiat wolsztyński 16 16 1 2 011 1 971 1 300 

Powiat m. Leszno 11 11 3 2 170 2 091 1 393 

Powiat chodzieski 11 11 3 1 726 1 609 1 061 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 20 20 2 3 037 2 831 1 834 

Powiat pilski 22 22 6 4 255 4 174 2 818 

Powiat wągrowiecki 15 15 2 2 444 2 418 1 628 

Powiat złotowski 18 18 2 2 320 2 159 1 379 

Powiat obornicki 14 14 6 1 868 1 868 1 242 

Powiat poznański 51 51 5 10 031 10 580 7 136 

Powiat szamotulski 17 17 7 2 900 3 010 1 996 

Powiat średzki 13 14 3 1 741 1 721 1 172 

Powiat śremski 15 14 3 2 053 1 943 1 270 

Powiat m. Poznań 90 91 23 13 752 14 552 9 993 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Zjawiskiem związanym z dostępem do usług edukacyjnych występującym zwłaszcza w obszarze 
dużych aglomeracji miejskich, jest korzystanie mieszkańców strefy podmiejskiej z placówek 
zlokalizowanych w mieście centralnym. Generuje to koszty społeczne, które związane są w dużej mierze 
z koniecznością utrzymania placówek i organizacji zajęć dla większej liczby dzieci. Ponadto ma ono 
wpływ także na warunki nauczania, w tym przede wszystkim na większą liczbę dzieci w klasach, co nie 
wpływa korzystnie na efektywność kształcenia. Wśród osób zamieszkujących tereny podmiejskie 
panuje powszechne przekonanie, że miasta prezentują wyższy poziom i standard kształcenia,  
a w konsekwencji umożliwiają młodym osobom lepszy rozwój i start w dorosłe życie. Towarzyszącym 
problemem jest fakt, iż niektóre gminy podmiejskie (w szczególności wiejskie) nadal nie są w stanie 
nadążyć z rozbudowywaniem infrastruktury edukacyjnej na terenach, w których w ostatnich latach 
nastąpił gwałtowny wzrost liczby ludności. 

Z powyższymi zjawiskami wiąże się również funkcjonowanie mniejszych szkół, głównie na 
obszarach wiejskich, którym z uwagi na małą liczbę uczniów i nauczycieli może grozić zamknięcie. 
Dodatkowo, z uwagi na realizację nowej reformy edukacyjnej w Polsce, trudno jest przewidzieć 
przyszłość obiektów szkolnych, w tym także nowopowstałych (w szczególności gimnazjów). 

 
 

4.2.2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych odnosi się do tej grupy uczniów, która nie może 

podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Potrzebują oni pomocy 
pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania, specjalnych metod dostosowanych do ich 
potrzeb, możliwości, ograniczeń. 

Wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w 2017 roku było 5 925 uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym – 1 878 uczniów. Do 
tej grupy zaliczono: uczniów uczących się w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych 
(stanowili oni podgrupę dominującą – 80,0% wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi), niepełnosprawnych indywidualnie nauczanych, uczniów w klasach terapeutycznych  
i wyrównawczych oraz uczniów w oddziałach specjalnych przy szkołach podstawowych. Lokalizacja 
oddziałów specjalnych związana jest głównie z miastami. Ponad połowa uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w 2017 roku zamieszkiwała miasta – odpowiednio 60,8% uczniów szkół 
podstawowych oraz 65,8% uczniów gimnazjów (łącznie 62,0%). 

Od 2014 roku liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie 
wielkopolskim wzrasta, jednak zauważalne są drobne różnice w zakresie typu szkoły lub oddziału oraz 
przekroju terytorialnego miasto/wieś. W przypadku dzieci uczęszczających do gimnazjów liczba 
uczniów zmalała. Ponadto zauważalny był spadek liczby uczniów w oddziałach specjalnych przy 
szkołach oraz w przypadku wybranych oddziałów na obszarach wiejskich. 

Największa liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (łącznie w szkołach 
podstawowych i gimnazjach) w 2017 roku (powyżej 300 osób) wystąpiła w powiatach: m. Poznań (1 316 
uczniów) oraz w poznańskim (581), czarnkowsko-trzcianeckim (388), pilskim (346), konińskim (341), 
gnieźnieńskim (314), ostrowskim (305). Najmniej takich uczniów zamieszkiwało natomiast powiaty: 
międzychodzki (56 uczniów), kępiński (84), wolsztyński (92), obornicki (94), ostrzeszowski (96). 
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Tab. 26. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych  
w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2014, 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Odsetek uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 4 013 4 816 5 925 1,8 2,1 2,3 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 2 396 2 898 3 602 1,8 2,2 2,3 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 1 617 1 918 2 323 1,7 2,1 2,2 

Powiat jarociński 68 105 126 1,4 2,2 2,3 

Powiat kaliski 101 116 141 2,0 2,4 2,5 

Powiat kępiński 44 48 66 1,1 1,3 1,5 

Powiat krotoszyński 107 122 150 2,1 2,4 2,6 

Powiat ostrowski 163 201 226 1,6 2,0 1,9 

Powiat ostrzeszowski 62 61 77 1,7 1,6 1,8 

Powiat pleszewski 48 68 89 1,1 1,7 1,9 

Powiat m. Kalisz 80 114 152 1,3 1,9 2,1 

Powiat gnieźnieński 170 188 226 1,7 1,9 2,0 

Powiat kolski 86 106 154 1,6 2,0 2,5 

Powiat koniński 171 195 251 2,0 2,4 2,7 

Powiat słupecki 61 96 107 1,6 2,6 2,5 

Powiat turecki 68 78 93 1,2 1,5 1,5 

Powiat wrzesiński 73 92 114 1,4 1,8 1,9 

Powiat m. Konin 125 143 167 2,8 3,2 3,2 

Powiat gostyński 126 149 195 2,5 3,0 3,3 

Powiat grodziski 124 135 189 3,3 3,7 4,5 

Powiat kościański 76 66 79 1,5 1,3 1,4 

Powiat leszczyński 58 63 87 1,5 1,7 2,0 

Powiat międzychodzki 34 33 43 1,4 1,4 1,5 

Powiat nowotomyski 92 101 122 1,7 1,9 2,0 

Powiat rawicki 75 79 98 1,7 1,9 2,0 

Powiat wolsztyński 60 70 82 1,4 1,7 1,7 

Powiat m. Leszno 72 86 100 1,7 2,0 2,0 

Powiat chodzieski 62 74 85 1,9 2,3 2,3 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 226 293 309 3,8 5,0 4,6 

Powiat pilski 189 214 259 2,1 2,4 2,6 

Powiat wągrowiecki 100 105 133 2,0 2,2 2,4 

Powiat złotowski 65 69 92 1,4 1,6 1,8 

Powiat obornicki 53 63 80 1,3 1,5 1,7 

Powiat poznański 271 397 466 1,1 1,4 1,5 

Powiat szamotulski 77 109 129 1,3 1,8 1,8 

Powiat średzki 114 125 146 3,0 3,2 3,2 

Powiat śremski 54 55 78 1,3 1,3 1,6 

Powiat m. Poznań 658 797 1 014 2,1 2,5 2,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tab. 27. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gimnazjalnych  
w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2014, 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Odsetek uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 2 773 2 780 1 878 2,6 2,7 2,7 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 1 842 1 821 1 236 2,7 2,7 2,7 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 931 959 642 2,4 2,6 2,7 

Powiat jarociński 51 45 28 2,1 1,9 1,9 

Powiat kaliski 84 77 39 3,2 3,1 2,4 

Powiat kępiński 31 35 18 1,7 2,0 1,6 

Powiat krotoszyński 67 63 52 2,5 2,5 3,1 

Powiat ostrowski 93 100 79 1,9 2,1 2,6 

Powiat ostrzeszowski 21 25 19 1,1 1,4 1,7 

Powiat pleszewski 25 35 23 1,2 1,7 1,6 

Powiat m. Kalisz 61 64 44 2,0 2,2 2,3 

Powiat gnieźnieński 78 115 88 1,7 2,6 3,0 

Powiat kolski 92 75 54 3,3 2,9 3,1 

Powiat koniński 144 129 90 3,5 3,4 3,6 

Powiat słupecki 52 49 33 2,7 2,8 2,9 

Powiat turecki 45 48 25 1,7 1,9 1,5 

Powiat wrzesiński 40 47 30 1,6 2,0 2,0 

Powiat m. Konin 53 58 40 2,1 2,5 2,6 

Powiat gostyński 117 97 73 5,0 4,3 4,7 

Powiat grodziski 105 137 101 6,2 8,4 9,5 

Powiat kościański 40 52 42 1,6 2,2 2,7 

Powiat leszczyński 46 38 28 2,7 2,3 2,5 

Powiat międzychodzki 28 22 13 2,4 2,0 1,8 

Powiat nowotomyski 56 65 53 2,2 2,7 3,4 

Powiat rawicki 94 80 37 4,8 4,1 2,9 

Powiat wolsztyński 23 11 10 1,1 0,6 0,8 

Powiat m. Leszno 44 43 28 2,0 2,1 2,0 

Powiat chodzieski 46 56 34 2,7 3,5 3,2 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 96 106 79 3,2 3,7 4,3 

Powiat pilski 128 135 87 3,0 3,2 3,1 

Powiat wągrowiecki 57 67 56 2,3 2,8 3,4 

Powiat złotowski 66 44 24 2,8 2,0 1,7 

Powiat obornicki 24 15 14 1,3 0,8 1,1 

Powiat poznański 194 175 115 1,9 1,7 1,6 

Powiat szamotulski 70 47 31 2,4 1,6 1,6 

Powiat średzki 88 81 60 5,1 4,7 5,1 

Powiat śremski 37 41 29 1,8 2,1 2,3 

Powiat m. Poznań 477 503 302 3,5 3,5 3,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 129. Odsetek uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz oddziały specjalne w szkołach 
podstawowych w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 130. Odsetek uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz oddziały specjalne w gimnazjach 
w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  
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4.3. Szkoły ponadgimnazjalne 
4.3.1. Liczba szkół i uczniów oraz powszechność nauki według rodzajów szkół 

Działalność szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęła się w 2002 roku w wyniku wdrażania 
ówczesnej reformy systemu nauczania. Szkoły ponadgimnazjalne (aktualnie ponadpodstawowe) są 
trzecim, przy czym nieobowiązkowym poziomem kształcenia. Uczniowie rozpoczynali w nich naukę po 
ukończeniu gimnazjum. Do szkół ponadgimnazjalnych do momentu rozpoczęcia wdrażania nowej 
reformy systemu edukacji w Polsce zaliczano: 

 zasadnicze szkoły zawodowe (ZSZ) – których ukończenie potwierdzane było dyplomem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje  
w danym zawodzie (czas trwania nauki obejmował 2 lub 3 lata), 

 licea ogólnokształcące – których ukończenie umożliwiało uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego (po 3 latach nauki), 

 technika – ich ukończenie umożliwiało otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie oraz 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym (okres trwania nauki to  
4 lata), 

 szkoły policealne – przeznaczone były dla osób posiadających wykształcenie średnie, umożliwiały 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (czas nauczania nie przekraczał  
2,5 roku), 

 szkoły specjalne przysposabiające do pracy – obejmujące uczniów z upośledzeniem umysłowym 
(umiarkowanym lub znacznym) oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (nauka trwała 
3 lata). 

Absolwenci ZSZ, którzy chcieli dalej kontynuować naukę, rozpoczynali dalsze kształcenie od 
drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Natomiast absolwenci liceów 
ogólnokształcących oraz techników mogli kontynuować naukę w szkołach policealnych, a w przypadku 
zdanego egzaminu maturalnego mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej. Zmiany jakie 
wprowadza reforma edukacji w przypadku szkół na tym poziomie dotyczyć będą wydłużenia nauki  
z 3 do 4 lat oraz zastąpienia ZSZ przez szkoły branżowe I stopnia (od roku szkolnego 2017/2018). 

W 2017 roku w Wielkopolsce zlokalizowanych było 677 szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 
i dorosłych (łącznie ze specjalnymi) o różnych typach kształcenia. W latach 2014-2017 odnotowano 
spadek ich liczby o 128 placówek (w 2014 roku było ich 805). Większość szkół ponadgimnazjalnych 
stanowiły licea ogólnokształcące – 316 placówek (46,7%), natomiast 170 placówek (25,1%) to technika 
(wraz z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe), zaś pozostałe 
191 placówek (28,2%) to branżowe szkoły I stopnia (142 placówki; 21,0%) oraz szkoły specjalne 
przysposabiające do pracy zawodowej (49 placówek; 7,2%). Od 2014 roku w strukturze tych placówek 
zmniejszył się udział techników, a zwiększyły się udziały pozostałych typów szkół ponadgimnazjalnych.  

Malejąca liczba szkół jest wynikiem zmniejszającej się liczby kształcącej się w nich młodzieży  
– w roku 2017 w stosunku do roku 2014 spadek wyniósł 9,0%. W 2017 roku liczba uczniów (w tym 
uczniów szkół specjalnych) osiągnęła stan 124 242 osób. Analogicznie do liczby szkół dominującą grupę 
uczniów stanowili licealiści – 54 494 osoby (43,9%), następnie uczniowie techników (w tym 
ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe) – 48 083 osoby (38,7%), 
uczniowie klas dotychczasowych ZSZ173 (łącznie ze szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy 
zawodowej) – 14 525 osób (11,7%) oraz branżowych szkół I stopnia – 7 140 osób (5,7%). W latach 2014-

                                                                 
173 Uczniowie, którzy podjęli naukę w ZSZ w roku szkolnym 2016/2017 będą w okresie przejściowym (tj. w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019) kontynuować kształcenie w klasach dotychczasowych ZSZ (odpowiednio drugiej i trzeciej) 
funkcjonujących w ramach branżowych szkół I stopnia. Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla 
dotychczasowej ZSZ. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnia
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2017 w strukturze uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzrósł udział kształcących się w technikach, 
natomiast zmniejszyły się udziały uczniów pozostałych typów szkół. 

 
Ryc. 131. Udział szkół zawodowych (branżowych I stopnia, zasadniczych szkół zawodowych w formie klas, 

techników, specjalnych przysposabiających do pracy zawodowej) w ogólnej liczbie szkół ponadgimnazjalnych 
(łącznie z policealnymi i szkołami specjalnymi) oraz struktura uczniów według typu szkoły w województwie 

wielkopolskim w układzie powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tab. 28. Liczba szkół ponadgimnazjalnych (łącznie ze specjalnymi, bez policealnych) w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2014, 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 

Ponadgimnazjalne  
(bez policealnych) 

Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe  
Branżowe  
I stopnia* 

Technika  Policealne 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017** 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 805 702 677 349 325 316 200 202 49 142 256 175 170 207 198 179 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 694 619 597 321 301 292 169 170 36 125 204 148 144 196 187 168 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 111 83 80 28 24 24 31 32 13 17 52 27 26 11 11 11 

Powiat jarociński 13 14 12 7 7 6 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 

Powiat kaliski 10 6 6 3 3 3 2 1 1 0 5 2 2 1 2 2 

Powiat kępiński 9 8 8 4 4 4 3 2 1 1 2 2 2 0 0 0 

Powiat krotoszyński 24 19 19 8 6 5 8 8 3 6 8 5 5 6 6 6 

Powiat ostrowski 33 25 24 16 14 13 7 5 1 4 10 6 6 9 9 8 

Powiat ostrzeszowski 9 9 9 3 3 3 4 4 1 3 2 2 2 0 0 0 

Powiat pleszewski 12 12 12 4 5 4 4 4 1 4 4 3 3 2 1 2 

Powiat m. Kalisz 33 30 30 14 14 13 6 6 1 5 13 10 11 21 20 16 

Powiat gnieźnieński 44 39 36 16 15 15 11 13 3 10 17 11 8 8 8 7 

Powiat kolski 29 23 21 9 7 7 7 7 1 4 13 9 9 3 3 3 

Powiat koniński 22 13 13 7 6 6 5 5 2 3 10 2 2 3 2 1 

Powiat słupecki 21 14 13 6 5 5 4 5 1 3 11 4 4 2 2 1 

Powiat turecki 11 10 9 5 5 4 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 

Powiat wrzesiński 11 13 13 5 6 6 3 4 1 3 3 3 3 3 1 1 

Powiat m. Konin 33 28 29 14 15 16 8 8 1 7 11 5 5 10 12 14 

Powiat gostyński 20 18 19 8 7 8 6 7 1 6 6 4 4 1 1 1 

Powiat grodziski 6 5 5 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 3 3 

Powiat kościański 18 16 14 9 8 7 6 6 1 4 3 2 2 3 4 2 

Powiat leszczyński 8 8 8 3 3 3 5 5 2 3 0 0 0 1 1 1 

Powiat międzychodzki 10 10 8 4 4 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

Powiat nowotomyski 18 17 17 7 7 7 5 5 1 4 6 5 5 2 1 0 

Powiat rawicki 21 17 17 10 9 9 6 6 1 5 5 2 2 3 3 1 

Powiat wolsztyński 15 13 12 6 5 4 4 5 1 4 5 3 3 2 2 2 

Powiat m. Leszno 25 22 19 11 10 9 6 6 1 3 8 6 6 11 12 10 

Powiat chodzieski 15 15 14 6 6 5 3 3 1 2 6 6 6 0 0 0 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 28 23 23 12 9 10 6 6 1 4 10 8 8 4 2 1 

Powiat pilski 40 35 33 15 12 12 11 13 4 7 14 10 10 16 15 12 

Powiat wągrowiecki 17 14 16 4 4 5 6 6 1 6 7 4 4 1 1 1 

Powiat złotowski 15 11 10 5 4 4 5 3 1 2 5 4 3 5 3 3 
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Przekrój terytorialny 

Ponadgimnazjalne  
(bez policealnych) 

Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe  
Branżowe  
I stopnia* 

Technika  Policealne 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017** 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017 

Powiat obornicki 14 12 12 6 5 5 4 4 1 3 4 3 3 2 2 2 

Powiat poznański 35 34 30 19 19 16 9 9 2 6 7 6 6 4 4 4 

Powiat szamotulski 21 20 19 8 10 10 5 4 1 3 8 6 5 2 3 3 

Powiat średzki 19 14 13 9 7 7 4 4 1 2 6 3 3 1 0 1 

Powiat śremski 18 13 12 9 7 6 3 2 1 1 6 4 4 4 5 5 

Powiat m. Poznań 128 122 122 75 72 74 23 24 6 16 30 26 26 68 65 62 

* W roku szkolnym 2017/2018 szkoły branżowe I stopnia zastąpiły dotychczasowe ZSZ 
** Dane dla ZSZ z 2017 roku dotyczą specjalnych szkół przysposabiających do pracy zawodowej – ZSZ (w tym specjalnych) zostały 2017 roku zlikwidowane (przekształcone w branżowe szkoły I 

stopnia) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Tab. 29. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych (łącznie ze specjalnymi, bez policealnych) w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2014, 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 

Ponadgimnazjalne  
(bez policealnych) 

Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe  
Branżowe 
I stopnia* 

Technika Policealne 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017** 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 136 495 127 072 124 242 62 626 56 829 54 494 25 091 22 591 14 525 7 140 48 778 47 652 48 083 21 616 20 054 18 924 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 127 114 118 915 116 504 60 112 54 876 52 745 23 828 21 469 13 754 6 818 43 174 42 570 43 187 21 036 19 480 18 364 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 9 381 8 157 7 738 2 514 1953 1749 1 263 1122 771 322 5 604 5 082 4 896 580 574 560 

Powiat jarociński 3 429 3 363 3 276 1 402 1 375 1 344 614 632 402 194 1 413 1 356 1 336 432 421 319 

Powiat kaliski 757 533 499 185 101 84 26 6 8 0 546 426 407 11 119 72 

Powiat kępiński 1 972 1 861 1 796 701 613 578 500 432 282 165 771 816 771 0 0 0 

Powiat krotoszyński 3 287 3 111 3 012 971 878 819 841 815 542 245 1 475 1 418 1 406 329 183 166 

Powiat ostrowski 6 841 6 323 6 174 3 150 2 872 2 747 1 167 1000 675 276 2 524 2 451 2 476 1 016 999 782 

Powiat ostrzeszowski 2 144 1 961 1 940 616 506 479 513 474 300 127 1 015 981 1 034 0 0 0 

Powiat pleszewski 2 073 1 854 1 826 620 493 481 571 499 335 177 882 862 833 96 34 63 

Powiat m. Kalisz 7 768 7 216 6 976 4 096 3 637 3 429 1051 957 603 307 2 621 2 622 2 637 1 465 1 264 1 351 

Powiat gnieźnieński 5 795 5 337 5 099 2 757 2 509 2 181 1 148 1064 694 389 1 890 1 764 1 835 801 611 533 

Powiat kolski 3 545 3 102 2 882 1 398 1 231 1 127 642 516 288 125 1 505 1 355 1 342 78 100 77 

Powiat koniński 1 118 963 976 617 472 451 225 192 138 44 276 299 343 138 86 76 

Powiat słupecki 2 257 2 021 1 899 714 587 511 539 454 269 145 1 004 980 974 47 44 36 

Powiat turecki 3 465 3 184 3 126 1 444 1 229 1 107 524 501 358 161 1 497 1 454 1 500 191 77 95 
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Przekrój terytorialny 

Ponadgimnazjalne  
(bez policealnych) 

Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe  
Branżowe 
I stopnia* 

Technika Policealne 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017** 2017 2014 2016 2017 2014 2016 2017 

Powiat wrzesiński 2 907 2 817 2 745 989 926 849 593 641 425 213 1 325 1 250 1 258 114 44 47 

Powiat m. Konin 7 943 7 133 6 819 3 958 3 490 3 273 1 274 1 156 753 356 2 711 2 487 2 437 1 563 1 752 1 578 

Powiat gostyński 2 964 2 685 2 501 1 205 1 058 969 811 756 494 214 948 871 824 85 96 75 

Powiat grodziski 1 839 1 780 1 727 493 542 519 556 552 353 176 790 686 679 133 146 142 

Powiat kościański 2 821 2 382 2 251 1 367 1 149 1 068 847 762 491 191 607 471 501 194 184 109 

Powiat leszczyński 288 252 219 79 61 32 209 191 133 54 0 0 0 3 6 4 

Powiat międzychodzki 1 257 1 139 997 377 285 228 274 271 168 58 606 583 543 63 36 19 

Powiat nowotomyski 3 094 2 828 2 795 1 176 1 065 1 074 850 768 485 236 1 068 995 1 000 25 22 0 

Powiat rawicki 2 471 2 115 2 057 1 073 854 830 720 670 434 207 678 591 586 125 136 161 

Powiat wolsztyński 2 734 2 519 2 452 1 007 922 865 755 664 408 228 972 933 951 22 50 37 

Powiat m. Leszno 5 842 5 567 5 581 2 795 2 608 2 498 770 667 455 239 2 277 2 292 2 389 1 678 1 461 1 321 

Powiat chodzieski 1 903 1 717 1 651 923 771 705 504 462 308 137 476 484 501 0 0 0 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 3 797 3 440 3 376 1 414 1 151 1 092 716 634 410 201 1 667 1 655 1 673 162 106 66 

Powiat pilski 6 204 5 655 5 510 2 820 2 586 2 559 934 873 546 267 2 450 2 196 2 138 1 696 1 477 1 294 

Powiat wągrowiecki 2 715 2 505 2 452 932 832 767 739 677 430 245 1 044 996 1 010 159 113 101 

Powiat złotowski 1 983 1 736 1 689 673 664 655 554 407 259 140 756 665 635 93 40 55 

Powiat obornicki 1 841 1 633 1 594 663 500 487 515 484 310 154 663 649 643 109 89 87 

Powiat poznański 4 044 3 817 3 718 1 726 1 637 1 572 1 197 1037 649 302 1 121 1 143 1 195 210 174 122 

Powiat szamotulski 2 903 2 836 2 801 1 131 1 208 1 212 768 635 379 197 1 004 993 1 013 97 101 123 

Powiat średzki 2 064 1 764 1 720 978 787 696 445 394 253 116 641 583 655 22 0 27 

Powiat śremski 2 732 2 568 2 535 1 034 910 847 480 436 280 142 1 218 1 222 1 266 253 343 428 

Powiat m. Poznań 27 698 27 355 27 571 17 142 16 320 16 359 2 219 1 912 1208 712 8 337 9 123 9 292 10 206 9 740 9 558 

* W roku szkolnym 2017/2018 szkoły branżowe I stopnia zastąpiły dotychczasowe ZSZ 
** Dane dla ZSZ z 2017 roku obejmują uczniów specjalnych szkół przysposabiających do pracy zawodowej, a także uczniów klas dotychczasowych ZSZ (w tym specjalnych), funkcjonujących w 

ramach branżowych szkół I stopnia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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W latach 2014-2017 zmniejszyła się liczba uczniów liceów ogólnokształcących przypadających 
na 1 szkołę (z 179 osób do 172 osób). Z kolei w przypadku techników wartość tego wskaźnika znacznie 
wzrosła (z 191 osób do 283 osób), na co wpływ miała przede wszystkim likwidacja części tego typu 
szkół, mająca miejsce w ostatnich latach w województwie. Dla branżowych szkół I stopnia i ZSZ 
(rozpatrywanych łącznie174) wartość wskaźnika w 2017 roku wyniosła 113 uczniów. 

 
Ryc. 132. Struktura uczniów szkół branżowych I stopnia i klas dotychczasowych ZSZ (bez specjalnych)  

według dziedziny kształcenia w województwie wielkopolskim w układzie powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

                                                                 
174 Podanie wartości wskaźnika dla ZSZ jest niemożliwe ze względu na to, iż zostały one w 2017 roku zlikwidowane  
– przekształcone w branżowe szkoły I stopnia. Uczniowie, którzy podjęli naukę w ZSZ w roku szkolnym 2016/2017 kontynuują 
natomiast kształcenie w klasach dotychczasowych ZSZ funkcjonujących w ramach branżowych szkół I stopnia. 
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W technikach dla młodzieży175 (bez specjalnych) uczniowie najczęściej kształcili się na 
następujących kierunkach (dane za 2017 rok): inżynieryjno-technicznych (20,8% ogółu uczniów), 
technologii teleinformacyjnych (17,3%), z dziedziny usług dla ludności (16,9%;), biznesu i administracji 
(15,3%), społecznych (10,1%) oraz architektury i budownictwa (8,1%). Najmniej popularne okazały się 
kierunki związane z rybactwem, ochroną i bezpieczeństwem, medycyną i leśnictwem (udział poniżej 1% 
w przypadku każdego kierunku), a także z produkcją i przetwórstwem, weterynarią oraz usługami 
transportowymi (udziały poniżej 2%). Z kolei w klasach ZSZ (bez specjalnych) najwięcej osób kształciło 
się na kierunkach: inżynieryjno-technicznych (38,2% ogółu uczniów ZSZ), z zakresu usług dla ludności 
(22,3%), a także produkcji i przetwórstwa (16,0%), biznesu i administracji (12,3%) oraz architektury  
i budownictwa (9,5%). Znikomy udział posiadały dziedziny artystyczne oraz związane z rolnictwem  
i leśnictwem (udziały nieprzekraczające 1%). Podobnie kształtowała się sytuacja w branżowych szkołach 
I stopnia (bez specjalnych), gdzie 38,5% uczniów kształciło się na kierunkach inżynieryjno-technicznych, 
21,5% w zakresie usług dla ludności, 16,1% w dziedzinie produkcji i przetwórstwa, 11,2% na kierunkach 
związanych z biznesem i administracją, 10,3% w dziedzinie architektury i budownictwa, natomiast 
udziały uczniów, którzy wybrali pozostałe kierunki kształcenia (artystyczne, rolnicze, leśne) nie 
przekraczały poziomu 1,5%. 

Dopełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym umożliwiały szkoły policealne.  
W polskim systemie edukacji były one przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Aby móc kształcić 
się w szkole policealnej, konieczne było posiadanie wykształcenia średniego, przy czym matura nie była 
wymagana. W województwie wielkopolskim w 2017 roku funkcjonowało 179 placówek tego typu 
(łącznie ze specjalnymi), w których kształciło się 18 924 uczniów. Liczba słuchaczy szkół policealnych  
w latach 2014-2017, podobnie jak uczniów pozostałych szkół, zmniejszyła się. 

W przypadku szkół policealnych (bez specjalnych) zdecydowanie najwięcej słuchaczy w 2017 
roku (podobnie jak w roku 2014) wybrało kierunki medyczne – aż 74,6% ogółu uczniów. Od 6% do 10% 
uczniów wybrało natomiast dziedziny: społeczne, usługi dla ludności, artystyczne. Najmniej popularny 
okazał się kierunek odnoszący się do opieki społecznej (0,4%). 

Większość szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim zlokalizowana jest  
w dużych ośrodkach miejskich. Fakt ten powinien być jak najbardziej zrozumiały, tym bardziej, że taka 
sytuacja prowadzi do koncentracji nakładów w danej konkretnej lokalizacji, pozwalając na lepszy 
jakościowo i bardziej efektywny rozwój placówki. Kluczowym elementem staje się w związku z tym 
rozwój komunikacji i polepszenie dostępności przestrzennej obiektów dla uczniów, którzy często 
zmuszeni są do dojazdów do wybranych przez siebie szkół. 

Brak wystarczającego powiązania kształcenia zawodowego z otoczeniem gospodarczym był 
impulsem do rozpoczęcia w 2012 roku modernizacji kształcenia zawodowego. Jednym z nowych 
rozwiązań stała się możliwość tworzenia centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia 
ustawicznego176, oferujących uzyskanie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych. Należy jednak pamiętać, że Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
(CKZiU) mogły tworzyć także placówki inne niż Centra Kształcenia Praktycznego (CKP), Centra 
Kształcenia Ustawicznego (CKU) i Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), np. 
szkoły dla dorosłych (licea dla dorosłych, szkoły policealne) lub szkoły prowadzące kształcenie 
zawodowe (technika, ZSZ). Niemniej w Wielkopolsce działały także inne placówki pozwalające na 
zdobycie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, a kwalifikacyjne kursy zawodowe 
w formach pozaszkolnych prowadzone były także przez szkoły i zespoły szkół z pominięciem tworzenia 
CKU lub CKP. 

                                                                 
175 Technika łącznie z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe. 
176 Więcej na ten temat w: Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie 
wielkopolskim, Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2015 r. 
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Zgodnie z nowym Prawem oświatowym zaproponowano, aby w systemie oświaty 
funkcjonowały placówki umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych typu: centrum kształcenia ustawicznego (CKU) oraz centrum kształcenia zawodowego 
(CKZ). Ponadto kształcenie prowadzone jest jeszcze w centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach 
dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz w innych zbliżonych formach. Na podstawie analizy 
rozmieszczenia powyższych centrów kształcenia na terenie województwa wielkopolskiego stwierdza 
się wzrost ich liczby – w 2014 roku zidentyfikowano 57 placówek177, a w 2018 roku – 91178. 

 
Tab. 30. Wykaz wybranych placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,  

umiejętności i kwalifikacji zawodowych (stan na 30 września 2017 roku) 
Lokalizacja 

(powiat) 
Nazwa placówki 

Rodzaj 
placówki 

chodzieski 

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Chodzieży (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) CKP 

2. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Chodzieży (w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

ODiDZ 

czarnkowsko
-trzcianecki 

3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) CKP 

czarnkowsko
-trzcianecki 

4. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czarnkowie (w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

ODiDZ 

5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance (w ramach Zespołu Szkół) CKU 

gnieźnieński 

6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie CKP 

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie (przy WSCKZiU) CKU 

8. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie (przy Zespole Szkół nr 2) ODiDZ 

9. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie WSCKZiU 

gostyński 

10. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pogorzeli (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych) 

CKU 

11. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyniu Maciej Banaszak, Marcin Banaszak CKZ 

12. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu (w ramach Zespołu Szkół 
Zawodowych) 

ODiDZ 

13. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Grabonogu (w ramach Zespołu Szkół 
Rolniczych) 

ODiDZ 

14. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krobi (w ramach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych) 

ODiDZ 

jarociński 15. Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jarocinie CKUiP 

kaliski 16. Centrum Kształcenia Ustawicznego (w ramach Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie) CKU 

kępiński 17. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie (w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych) CKU 

kolski 

18. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kole (w ramach Zespołu Szkół 
Technicznych) 

ODiDZ 

19. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (w ramach Zespołu Szkół) CKU 

kościański 
20. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Kościanie 
CKU 

krotoszyński 

21. Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" w Krotoszynie CKU 

22. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie ODiDZ 

23. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie (w ramach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1) 

CKU 

m. Kalisz 

24. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu (obok CKUiP w Kaliszu) CKP 

25. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu CKUiP 

26. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu (obok ODiDZ w Kaliszu) CKU 

27. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ODiDZ 

m. Konin 28. Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie CKP 

                                                                 
177 Dane WROT wykorzystane w ekspertyzie pn. Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego  
w województwie wielkopolskim, Poznań, 2015 r. 
178 Dane WROT na podstawie Danych identyfikacyjnych szkół i placówek według danych Systemu Informacji Oświatowej  
z 30 września 2017 roku. 
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Lokalizacja 
(powiat) 

Nazwa placówki 
Rodzaj 

placówki 

29. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (w ramach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stefana Batorego) 

CKU 

30. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie CKU 

31. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (przy WSCKZiU) CKU 

32. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ODiDZ 

33. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie WSCKZiU 

m. Leszno 

34. Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie CKP 

35. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie (w ramach Zespołu Szkół 
Technicznych) 

CKZiU 

36. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Lesznie ODiDZ 

m. Poznań 

37. Centrum Kształcenia Praktycznego w Poznaniu CKP 

38. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu (w ramach Poznańskiego Centrum Edukacji 
Ustawicznej i Praktycznej) 

CKU 

39. Centrum Kształcenia Ustawicznego "Canva" w Poznaniu CKU 

40. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu (przy WSCKZiU) CKU 

41. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (przy WSCKZiU) CKU 

42. Centrum Kształcenia Zawodowego "Progres" w Poznaniu CKZ 

43. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (w ramach Poznańskiego 
Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej) 

CKZiU 

44. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (w ramach Poznańskiego 
Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej) 

ODiDZ 

45. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
w Poznaniu 

WSCKZiU 

46. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  
w Poznaniu 

WSCKZiU 

ostrowski 

47. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim CKU 

48. Centrum Kształcenia Ustawicznego (w ramach Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych) CKU 

49. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (przy WSKZiU) CKU 

50. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach (w ramach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych) 

CKU 

51. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie 
Wielkopolskim 

WSCKZiU 

pilski 

52. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile CKU 

53. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku CKZiU 

54. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji) CKP 

55. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile (w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

ODiDZ 

56. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile (w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

ODiDZ 

57. Zawodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile (w ramach Powiatowego Centrum 
Edukacji) 

CKU 

58. Centrum Kształcenia Ustawicznego (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji) CKU 

pleszewski 

59. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie CKP 

60. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie CKU 

61. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo-
Politechnicznych) 

CKU 

poznański 
62. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ODiDZ 

63. Centrum Kształcenia Praktycznego (w ramach Zespołu Szkół nr 1) CKP 

rawicki 64. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rawiczu CKU 

 

65. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie (w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo-
Technicznych) 

CKU 

66. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rawiczu (przy WSCKiZ) CKU 

67. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu ODiDZ 

68. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu WSCKZiU 

słupecki 69. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie CKZiU 
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Lokalizacja 
(powiat) 

Nazwa placówki 
Rodzaj 

placówki 

70. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy (w ramach Zespołu Szkół 
Zawodowych) 

ODiDZ 

szamotulski 

71. Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wronkach (przy Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych) 

CKU 

72. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego SUKURS we Wronkach ODiDZ 

średzki 73. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej CKZiU 

śremski 

74. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grzybnie CKU 

75. Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR-ZOF w Śremie CKU 

76. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego "TOMEX-BHP" ODiDZ 

turecki 

77. Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych 
"Turex-bis" 

CKU 

78. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Turku ODiDZ 

79. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich (w ramach Zespołu Szkół Rolniczych) CKP 

wągrowiecki 
80. Oddział Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wągrowcu (przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1) 
ODiDZ 

wolsztyński 
81. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wolsztynie (w ramach Zespołu Szkół 

Zawodowych) 
ODiDZ 

wrzesiński 

82. Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

CKP 

83. Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

CKU 

84. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni (w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej) 

ODiDZ 

85. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni WSCKZiU 

złotowski 

86. Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie (w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego) 

CKP 

87. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie (w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego) 

CKU 

88. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (w ramach Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 

CKZiU 

89. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie (w ramach Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 

ODiDZ 

90. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie WSCKZiU 

91. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie (przy WSCKZiU) CKU 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej – Dane identyfikacyjne szkół i placówek 
według danych Systemu Informacji Oświatowej z 30 września 2017 r. 

 
 

4.3.2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
W województwie wielkopolskim w 2017 roku zlokalizowanych było 90 ponadgimnazjalnych 

szkół specjalnych, w których kształciło się łącznie 2 044 uczniów. Zarówno liczba uczniów jak i liczba 
szkół jest zmienna, ale w kolejnych latach kształtowała się na zbliżonym poziomie. Jednocześnie 
obserwuje się generalny spadek liczby uczniów przypadającej na 1 szkołę. W przypadku uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma to ogromne znaczenie z uwagi na specyfikę prowadzenia 
zajęć oraz konieczność stosowania specjalnego programu nauczania i metod nauki. 

Lokalizacja szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami ogranicza się prawie wyłącznie do 
obszarów miejskich – jedynie 22,2% szkół oraz 14,7% uczniów związanych było z obszarami wiejskimi. 
Szkoły tego typu funkcjonowały w prawie wszystkich powiatach Wielkopolski, wyjątek stanowił jedynie 
powiat grodziski, na terenie którego nie działała żadna ponadgimnazjalna szkoła specjalna. Największą 
liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2017 roku (powyżej 100 osób) odnotowano 
w powiatach: m. Poznań (418 uczniów), m. Kalisz (139) oraz w gnieźnieńskim (136) i krotoszyńskim 
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(122). Najmniej takich uczniów (poniżej 20) zamieszkiwało powiaty: obornicki (15 uczniów), złotowski  
i śremski (po 14), chodzieski (9), kaliski i średzki (po 8). 

 
Ryc. 133. Odsetek uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz liczba ponadgimnazjalnych szkół 

specjalnych w województwie wielkopolskim według powiatów w 2017 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tab. 31. Liczba szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2016 i 2017  

Przekrój terytorialny 

Licea 
ogólnokształcące 

specjalne dla 
młodzieży 

Zasadnicze szkoły 
zawodowe dla 

młodzieży specjalne 

Branżowe szkoły 
dla młodzieży 

I stopnia 
specjalne* 

Szkoły specjalne 
przysposabiające 

do pracy 
zawodowej  

Technika dla 
młodzieży 
specjalne 

Szkoły policealne 
dla młodzieży 

specjalne 
RAZEM 

2016 2017 2016 2017* 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 6 7 29 - 29 48 49 3 3 3 2 89 90 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 4 4 26 - 25 35 36 3 3 3 2 71 70 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 2 3 3 - 4 13 13 0 0 0 0 18 20 

Powiat jarociński 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat kaliski 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat kępiński 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat krotoszyński 0 0 1 - 2 3 3 0 0 0 0 4 5 

Powiat ostrowski 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat ostrzeszowski 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat pleszewski 0 0 1 - 2 1 1 0 0 0 0 2 3 

Powiat m. Kalisz 0 0 1 - 1 1 1 2 2 0 0 4 4 

Powiat gnieźnieński 0 0 2 - 2 3 3 0 0 0 0 5 5 

Powiat kolski 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat koniński 0 0 1 - 1 2 2 0 0 0 0 3 3 

Powiat słupecki 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat turecki 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat wrzesiński 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat m. Konin 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat gostyński 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat grodziski 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powiat kościański 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat leszczyński 2 2 1 - 1 2 2 0 0 1 1 6 6 

Powiat międzychodzki 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat nowotomyski 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat rawicki 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat wolsztyński 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat m. Leszno 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Powiat chodzieski 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat pilski 0 0 2 - 1 3 4 0 0 0 0 5 5 
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Przekrój terytorialny 

Licea 
ogólnokształcące 

specjalne dla 
młodzieży 

Zasadnicze szkoły 
zawodowe dla 

młodzieży specjalne 

Branżowe szkoły 
dla młodzieży 

I stopnia 
specjalne* 

Szkoły specjalne 
przysposabiające 

do pracy 
zawodowej  

Technika dla 
młodzieży 
specjalne 

Szkoły policealne 
dla młodzieży 

specjalne 
RAZEM 

2016 2017 2016 2017* 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Powiat wągrowiecki 0 1 1 - 2 1 1 0 0 0 0 2 4 

Powiat złotowski 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat obornicki 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat poznański 1 1 2 - 1 2 2 0 0 0 0 5 4 

Powiat szamotulski 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat średzki 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat śremski 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Powiat m. Poznań 3 3 4 - 3 6 6 1 1 2 1 16 14 

* W roku szkolnym 2017/2018 szkoły branżowe I stopnia specjalne zastąpiły dotychczasowe ZSZ specjalne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Tab. 32. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 2016 i 2017 

Przekrój terytorialny 

Licea ogólno-
kształcące specjalne 

dla młodzieży 

Zasadnicze szkoły 
zawodowe dla 

młodzieży specjalne 

Branżowe szkoły 
dla młodzieży 

I stopnia 
specjalne* 

Szkoły specjalne 
przysposabiające 

do pracy 
zawodowej  

Technika dla 
młodzieży 
specjalne 

Szkoły policealne 
dla młodzieży 

specjalne 
RAZEM 

2016 2017 2016 2017** 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

WIELKOPOLSKIE 115 116 795 473 312 1 006 1 046 63 59 30 38 2 009 2 044 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 94 89 728 442 258 830 857 63 59 30 38 1 745 1 743 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 21 27 67 31 54 176 189 0 0 0 0 264 301 

Powiat jarociński 0 0 17 0 28 34 35 0 0 0 0 51 63 

Powiat kaliski 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 6 8 

Powiat kępiński 0 0 0 0 0 22 24 0 0 0 0 22 24 

Powiat krotoszyński 0 0 41 25 22 77 75 0 0 0 0 118 122 

Powiat ostrowski 0 0 0 0 0 47 48 0 0 0 0 47 48 

Powiat ostrzeszowski 0 0 15 10 4 24 23 0 0 0 0 39 37 

Powiat pleszewski 0 0 33 24 17 22 23 0 0 0 0 55 64 

Powiat m. Kalisz 0 0 50 35 13 49 55 45 36 0 0 144 139 

Powiat gnieźnieński 0 0 70 41 34 52 61 0 0 0 0 122 136 
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Przekrój terytorialny 

Licea ogólno-
kształcące specjalne 

dla młodzieży 

Zasadnicze szkoły 
zawodowe dla 

młodzieży specjalne 

Branżowe szkoły 
dla młodzieży 

I stopnia 
specjalne* 

Szkoły specjalne 
przysposabiające 

do pracy 
zawodowej  

Technika dla 
młodzieży 
specjalne 

Szkoły policealne 
dla młodzieży 

specjalne 
RAZEM 

2016 2017 2016 2017** 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Powiat kolski 0 0 26 15 6 28 20 0 0 0 0 54 41 

Powiat koniński 0 0 13 9 4 30 25 0 0 0 0 43 38 

Powiat słupecki 0 0 15 10 10 21 22 0 0 0 0 36 42 

Powiat turecki 0 0 10 7 2 44 46 0 0 0 0 54 55 

Powiat wrzesiński 0 0 25 16 8 15 20 0 0 0 0 40 44 

Powiat m. Konin 0 0 28 18 4 36 33 0 0 0 0 64 55 

Powiat gostyński 0 0 20 13 7 18 22 0 0 0 0 38 42 

Powiat grodziski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powiat kościański 0 0 35 24 7 32 34 0 0 0 0 67 65 

Powiat leszczyński 13 10 30 18 16 11 13 0 0 6 4 60 61 

Powiat międzychodzki 0 0 14 8 4 14 12 0 0 0 0 28 24 

Powiat nowotomyski 0 0 0 0 0 30 35 0 0 0 0 30 35 

Powiat rawicki 0 0 25 15 9 15 15 0 0 0 0 40 39 

Powiat wolsztyński 0 0 16 7 5 23 22 0 0 0 0 39 34 

Powiat m. Leszno 0 0 40 29 6 31 27 0 0 0 0 71 62 

Powiat chodzieski 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 6 9 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 0 0 0 0 0 19 22 0 0 0 0 19 22 

Powiat pilski 0 0 68 26 35 28 35 0 0 0 0 96 96 

Powiat wągrowiecki 0 6 24 15 26 21 20 0 0 0 0 45 67 

Powiat złotowski 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 13 14 

Powiat obornicki 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 14 15 

Powiat poznański 21 21 38 23 7 32 26 0 0 0 0 91 77 

Powiat szamotulski 0 0 0 0 0 20 26 0 0 0 0 20 26 

Powiat średzki 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 10 8 

Powiat śremski 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 11 14 

Powiat m. Poznań 81 79 142 85 38 151 159 18 23 24 34 416 418 

* W roku szkolnym 2017/2018 branżowe szkoły I stopnia specjalne zastąpiły dotychczasowe ZSZ specjalne 

** Dane dla ZSZ z 2017 roku obejmują uczniów klas dotychczasowych ZSZ specjalnych, funkcjonujących w ramach branżowych szkół I stopnia specjalnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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W zakresie liczby szkół oraz uczniów dominowały w 2017 roku szkoły specjalne przysposabiające 
do pracy zawodowej (54,4% szkół; 51,2% uczniów), a także branżowe szkoły I stopnia specjalne (łącznie 
32,2% szkół; 38,4% uczniów – łącznie z uczniami klas dotychczasowych ZSZ specjalnych179). Mniej 
popularne były licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży, których udział w ogólnej liczbie 
ponadgimnazjalnych szkół specjalnych wyniósł 7,8%, a odsetek uczniów liceów – 5,7%. Udziały 
pozostałych szkół, zarówno techników specjalnych dla młodzieży, jak i szkół policealnych skierowanych 
do tej grupy kształtowały się na znacznie niższym poziomie, nieprzekraczającym 3,5%. 

W ponadgimnazjalnych szkołach specjalnych (obejmujących: ZSZ, branżowe szkoły I stopnia, 
technika oraz szkoły policealne) najwięcej osób kształciło się w 2017 roku na kierunkach związanych  
z usługami dla ludności (36,7% ogółu uczniów), produkcją i przetwórstwem (22,3%) oraz inżynieryjno-
technicznych (19,3%). Od 1% do 7% uczniów wybrało kształcenie w zakresie: technologii 
teleinformacyjnych, architektury i budownictwa, biznesu i administracji, rolnictwa oraz dziennikarstwa 
i informacji. Znikomy udział posiadały dziedziny artystyczne. 

 
 

4.3.3. Jakość kształcenia – zdawalność egzaminów maturalnego i zawodowego 
Do egzaminów potwierdzających zdobyte wykształcenie ponadgimnazjalne zalicza się egzamin 

maturalny (dla uczniów z wykształceniem ogólnym) oraz, w przypadku wykształcenia zawodowego, 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany także egzaminem zawodowym. Od 2010 roku 
w skład przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wchodzą: 
język polski, matematyka oraz wybrany język obcy nowożytny. Ponadto uczniowie mają możliwość 
wyboru dodatkowego dowolnego przedmiotu lub kilku na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, 
które będą brane pod uwagę przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na konkretnym kierunku. Aby 
otrzymać świadectwo dojrzałości trzeba uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów. 

W 2018 roku w województwie wielkopolskim do egzaminu maturalnego przystąpiły 22 323 
osoby, w tym 62,2% absolwentów liceów oraz 37,8% absolwentów techników. Zdawalność egzaminu 
maturalnego odnosi się do osób, które przystąpiły do pięciu egzaminów obowiązkowych.  
W województwie wielkopolskim egzamin maturalny w 2018 roku zdało 79,3% maturzystów, 
a zdawalność egzaminu była porównywalna do zdawalności w kraju (79,7%). Najlepszy wynik osiągnęli 
absolwenci w województwie małopolskim, gdzie egzamin maturalny zdało 81% maturzystów. 
Najwyższą zdawalność w Wielkopolsce osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących (84%), 
natomiast w przypadku techników było to 72% zdających. 

Najwyższy odsetek sukcesów osiągnęli absolwenci w powiatach tureckim – 94,0% i wrzesińskim 
– 90,2%, zaś najniższą zdawalność uzyskali absolwenci z powiatu kaliskiego – 29,9%. Poza 
wymienionymi powiatami powyżej średniej krajowej uplasowały się powiaty: ostrzeszowski, m. Konin, 
m. Poznań, kościański, kępiński, jarociński, złotowski, wolsztyński, m. Kalisz, krotoszyński, m. Leszno  
i kościański. 

Zdawalność matury, zarówno w kraju, jak i województwie wielkopolskim w stosunku do roku 
2014 roku znacznie wzrosła i kształtowała się na poziomie około 80%. 

Uczniowie liceów ogólnokształcących w większości zamierzają kontynuować naukę na studiach 
wyższych, na których rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu 
maturalnego. Dla tych absolwentów ważny jest zatem nie tylko fakt samego zdania matury, ale także 
uzyskanie możliwie jak najwyższego wyniku. Dla absolwentów techników istotne znaczenie ma także 
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który upoważnia ich do posługiwania się tytułem 

                                                                 
179 Uczniowie, którzy podjęli naukę w ZSZ w roku szkolnym 2016/2017 będą w okresie przejściowym (tj. w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019) kontynuować kształcenie w klasach dotychczasowych ZSZ (odpowiednio drugiej i trzeciej) 
funkcjonujących w ramach branżowych szkół I stopnia. Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla 
dotychczasowej ZSZ. 
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technika oraz zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia i prowadzenie działalności zawodowej tuż 
po ukończeniu szkoły średniej. Stąd też wiele osób, które kończą technika, nie przystępuje do egzaminu 
maturalnego, bądź też przystępuje do niego bez przygotowania. 

 
Ryc. 134. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie wielkopolskim według powiatów w 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest zewnętrznym egzaminem państwowym, 
który ocenia poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu danego zawodu, zgodnie  
z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, w oparciu o nową podstawę programową kształcenia  
w zawodach z 2017 roku180. 

Egzamin zawodowy od 2017 roku jest i będzie przeprowadzany dla181: 

 uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników 
oraz uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, rozpoczynających kształcenie w klasie 
I tych szkół od roku 2017/2018, a w następnych latach w kolejnych klasach/semestrach tych szkół, 

 uczniów i absolwentów 5-letniego technikum rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły od 
roku 2019/2020, a w następnych latach w kolejnych klasach tych szkół, 

 uczniów i absolwentów 2-letniej branżowej szkoły II stopnia, rozpoczynających kształcenie  
w klasie I tej szkoły począwszy od roku szkolnego 2020/2021, a w następnych latach w kolejnych 
klasach tych szkół, 

 osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których 
mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59), na których kształcenie rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku, 

 osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych – od 
dnia 1 listopada 2025 roku, 

 osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy 
dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do komisji egzaminacyjnej – od dnia  
1 listopada 2025 roku. 

Egzamin zawodowy w trybie eksternistycznym będzie z kolei przeprowadzany od 1 listopada 
2025 roku dla osób, które: 

 ukończyły gimnazjum albo 8-letnią szkołę podstawową, 

 co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono 
daną kwalifikację. 

Egzaminy zawodowe mogą być przeprowadzane w dwóch sesjach w ciągu roku (zimowej  
i letniej) oraz z różną częstotliwością. Na 35 687 zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje  
w zawodzie (w 2 terminach) w 2017 roku zdało 25 776 (72,2%) osób. 

 
Tab. 33. Zdawalność egzaminu zawodowego z podziałem na status zdających  

w województwie wielkopolskim w terminie styczeń-luty 2017 roku 

Status zdającego 
Liczba osób 

zgłoszonych do 
egzaminu 

Liczba osób, 
które przystąpiły 

do egzaminu 

Odsetek osób, 
które przystąpiły 

do egzaminu 

Liczba osób, 
które zaliczyły 

egzamin 
Zdawalność (%) 

Uczniowie/słuchacze 10 105 9 697 96,0 7 136 73,6% 

Absolwenci 87 62 71,3 24 38,7% 

Kursanci 569 470 82,6 361 76,8% 

Ogółem 10 761 10 229 95,1 7 521 73,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 
  

                                                                 
180 http://www.cke.edu.pl/. 
181 http://www.cke.edu.pl/. 
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Tab. 34. Zdawalność egzaminu zawodowego z podziałem na status zdających  
w województwie wielkopolskim w terminie czerwiec-lipiec 2017 roku 

Status zdającego 
Liczba osób 

zgłoszonych do 
egzaminu 

Liczba osób, 
które przystąpiły 

do egzaminu 

Odsetek osób, 
które przystąpiły 

do egzaminu 

Liczba osób, 
które zaliczyły 

egzamin 
Zdawalność (%) 

Uczniowie/słuchacze 25 582 24 383 95,3 18 640 76,5% 

Absolwenci 168 139 82,7 69 49,6% 

Kursanci 1 430 1 209 84,5 970 80,2% 

Ogółem 27 180 25 731 94,7 19 679 76,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 
W sesji zimowej 2017 roku do egzaminu zawodowego nie podeszło 4,9% osób zgłoszonych,  

z kolei w letniej 5,3%. Część tej grupy stanowili nie tylko uczniowie, ale również absolwenci szkół i 
osoby, które odbyły kurs zawodowy. Największą grupę stanowili jednak uczniowie i słuchacze szkół 
technicznych i zawodowych, a odsetek osób, które nie przystąpiły do egzaminu wyniósł jedynie 4,0% w 
przypadku sesji zimowej i 4,7% w sesji letniej. Proporcje te były znacznie gorsze w przypadku 
pozostałych grup zdających. 

 
Tab. 35. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie najpopularniejszych 

kwalifikacji wśród osób przystępujących do egzaminu w województwie wielkopolskim  
w terminie styczeń-luty 2017 roku 

Nazwa kwalifikacji 
Liczba osób, które 

przystąpiły do 
egzaminu 

Zdawalność (%) 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 850 73,8 

Prowadzenie rachunkowości 751 75,2 

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych 

572 74,5 

Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy 519 48,1 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 511 72,1 

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 392 93,6 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 312 78,5 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 287 88 

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 273 48,1 

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 262 93,9 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 238 58,6 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 231 97,4 

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 216 47,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 
Tab. 36. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie najpopularniejszych 

kwalifikacji wśród osób przystępujących do egzaminu w województwie wielkopolskim  
w terminie czerwiec-lipiec 2017 roku 

Nazwa kwalifikacji 
Liczba osób, które 

przystąpiły do 
egzaminu 

Zdawalność (%) 

Sporządzanie potraw i napojów 1 835 93,1 

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 781 82,1 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1 617 74,6 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1 022 42,3 
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Nazwa kwalifikacji 
Liczba osób, które 

przystąpiły do 
egzaminu 

Zdawalność (%) 

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania 

967 83,7 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 936 77 

Prowadzenie sprzedaży 918 90,6 

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów 
transportowych 

917 79 

Prowadzenie produkcji rolniczej 868 92,8 

Prowadzenie rachunkowości 767 66,9 

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 763 57,1 

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 625 92,3 

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

588 83,3 

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 570 94,9 

Obsługa klienta w jednostkach administracji 443 73,2 

Sprzedaż produktów i usług reklamowych 401 82,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 
 

4.3.4. Losy absolwentów 
Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce – liceów ogólnokształcących, 

liceów profilowanych, techników (wraz ze szkołami średnimi artystycznymi), ZSZ i szkół policealnych  
w 2017 roku wyniosła 41 381 osób. Wśród nich dominującą grupę stanowili, podobnie jak w latach 
ubiegłych, absolwenci liceów ogólnokształcących (44,1%), a następnie techników (25,6%). Uczniowie 
kończący ZSZ stanowili 15,9% całkowitej liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast 
najmniej liczną grupą, choć na porównywalnym poziomie, były osoby, które ukończyły szkołę policealną 
(14,3% absolwentów). Licea profilowane były wygaszane od 2012 roku, stąd od roku 2015 informacji  
o absolwentach nie uwzględnia się w zestawieniach. 

 
Tab. 37. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2017 

Rodzaj szkół 
ponadgimnazjalnych 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

zasadnicze zawodowe 7 882 8 511 8 997 8 502 8 235 7 560 4 511 7 571 7 325 6 582 

technika (wraz ze 
szkołami średnimi 
artystycznymi) 

13 
924 

14 332 13 767 13 202 12 315 12 079 10 458 10 907 10 678 
10 

611 

licea ogólnokształcące 
19 

042 
23 690 20 051 18 830 19 792 17 460 18 485 20 006 18 926 

18 
253 

licea profilowane 3 939 2 818 1 836 1 517 1 255 842 576  -  -  - 

szkoły policealne 6 774 6 888 5 917 5 039 4 690 3 801 3 821 6 193 6 173 5 935 

ogółem 
51 

561 
56 239 50 568 47 090 46 287 41 742 37 275 44 677 43 102 

41 
381 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ocenach sytuacji absolwentów szkół województwa 
wielkopolskiego na rynku pracy za lata 2008-2017 
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Odnosząc wyniki do innych województw, należy wskazać iż Wielkopolskę wyróżnia jeden  
z niższych udziałów zarówno absolwentów, jak i uczniów techników, co należy uwzględniać w toku 
dalszej lektury niniejszego opracowania. Analizując strukturę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
warto zwrócić uwagę na zmienność udziału absolwentów w odniesieniu do różnych typów szkół. 
Generalne tendencje w tym zakresie obserwowane w ostatnich kilku latach wynikają ze spadku liczby 
uczniów do roku 2014 oraz jej wzrostu w kolejnych latach. Od 2015 roku miał miejsce wzrost udziału 
uczniów kończących technika oraz szkoły policealne – odpowiednio o 1,2 p. proc. i 0,4 p. proc. Odbywał 
się on przede wszystkim kosztem udziału absolwentów liceów ogólnokształcących – spadek o 0,7 
p. proc. oraz ZSZ – spadek o 1,0 p. proc. 

 
Ryc. 135. Struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim 

w latach 2008-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ocenach sytuacji absolwentów szkół województwa 

wielkopolskiego na rynku pracy za lata 2008-2017 

 
W 2017 roku w Wielkopolsce, zgodnie z danymi WUP w Poznaniu, 2 258 absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych było bezrobotnymi (5,5% ogółu absolwentów tych szkół). W porównaniu  
z wcześniejszymi latami widoczny jest znaczny spadek ich liczby: 6 700 osób (14,2%) w roku 2011  
– najwyższa wartość w ostatniej dekadzie i niespełna 4 000 osób (8,7%) w 2015 roku. 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowili absolwenci techników (wraz ze szkołami średnimi 
artystycznymi), przy czym jeszcze 2 lata temu przewagę posiadały ZSZ. W 2017 roku osoby pozostające 
bez pracy po ukończeniu technikum stanowiły 39,0% ogółu bezrobotnych absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych (881 osób), zaś po ukończeniu ZSZ 33,2% ogółu (750 osób). W odniesieniu do 
pozostałych rodzajów szkół udział ten kształtował się na poziomie 21,9% w przypadku liceów 
ogólnokształcących (495 bezrobotnych absolwentów) i 5,8% dla szkół policealnych (132 bezrobotnych 
absolwentów). Niekorzystną sytuację absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy  
– zwłaszcza uczniów techników i ZSZ – potwierdza także utrzymujący się od wielu lat względnie wysoki 
udział absolwentów bezrobotnych w ogólnej liczbie osób kończących te szkoły. Dodatkowo negatywnie 
wpływa fakt iż coraz większa liczba młodych osób zainteresowana jest kształceniem m.in. w technikach, 
co jednak nie przekłada się na duże możliwości znalezienia pracy po ukończeniu szkoły. W 2015 roku 
19,4% absolwentów szkół zasadniczych zawodowych oraz 13,4% absolwentów techników pozostawało 
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bez pracy. W przypadku pozostałych szkół tego poziomu, tj. liceów ogólnokształcących i szkół średnich 
artystycznych wskaźnik ten osiągnął (w 2015 roku) wartości na poziomie odpowiednio 3,8% i 2,1%. 

 
Tab. 38. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2017 

Rodzaj szkół 
ponadgimnazjalnych 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

zasadnicze zawodowe 900 1 945 2 242 2 217 1 751 1 616 774 1 467 1 170 750 

technika (wraz ze 
szkołami średnimi 
artystycznymi) 

1 479 2 583 2 456 2 540 1 473 1 339 1 158 1 417 1 060 881 

licea ogólnokształcące 955 1 569 1 533 1 387 1 309 1 267 937 759 713 495 

licea profilowane 525 594 351 237 202 134 100  -  -  - 

szkoły policealne 254 394 322 298 187 232 239 234 231 132 

ogółem 4 113 7 085 6 904 6 679 4 922 4 588 3 108 3 877 3 174 2 258 

udział bezrobotnych 
absolwentów w 
liczbie bezrobotnych 
ogółem (%) 8,0 12,6 13,7 14,2 10,6 11,0 8,5 8,7 7,4 5,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ocenach sytuacji absolwentów szkół województwa 
wielkopolskiego na rynku pracy za lata 2008-2017 

 
Ryc. 136. Struktura bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  

w województwie wielkopolskim w latach 2008-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ocenach sytuacji absolwentów szkół województwa 

wielkopolskiego na rynku pracy za lata 2008-2015 

 
Szczególną grupę bezrobotnych stanowią młode osoby długotrwale poszukujące pracy. Problem 

ten dotyczy również bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki i może być powiązany 
m.in. z niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brakiem doświadczenia tych osób, 
niechęcią podejmowania pracy, rozczarowaniem związanym z oczekiwaniami wobec pracy, brakiem 
satysfakcjonujących ofert pracy itd. Wyraźnie najwyższą liczbę absolwentów mających problem ze 
znalezieniem pracy w pierwszym roku po ukończeniu nauki w ciągu ostatniej dekady zaobserwowano 
w latach 2009-2013. Liczba ta wynosiła 11 432 osób w 2009, po czym zmalała do 9 742 w roku 2013. 
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Od roku 2012 liczba bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki systematycznie maleje, 
co jest zgodne z ogólnymi trendami w zakresie aktualnej skali problemu bezrobocia, a w 2017 roku 
osiągnęła poziom 2 468 osób. 

 
Ryc. 137. Liczba bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki  

w województwie wielkopolskim w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu w zakresie bezrobocia rejestrowanego 

 
 

4.4. Doradztwo zawodowe 
Doradztwo zawodowe w Polsce jest realizowane przede wszystkim w obszarze rynku pracy  

i edukacji. W latach 2015-2016 przeprowadzono badania tych działań, w tym oceny w zakresie stanu  
i potrzeb w zakresie doradztwa, zarówno z punktu widzenia organizatorów (dyrektorów szkół, 
doradców zawodowych), jak i osób (uczniów) z niego korzystających. Wnioski z badania krajowego182, 
przeprowadzonego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oraz regionalnego183, 
przeprowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych, są bardzo zbliżone, co świadczy o ogólnopolskim 
wymiarze zidentyfikowanych problemów w tej dziedzinie. 

Jak wykazało badanie dotyczące doradztwa zawodowego w Polsce zakończone w 2015 roku, 
działalność ta była mocno zróżnicowana w wymiarze dostępności oraz form świadczenia. Potrzeby  
w tym zakresie są jednak duże z uwagi na to, że decyzje edukacyjne podejmowane przez młodzież 
czasami nie są z nikim konsultowane, a wybory edukacyjno-zawodowe młodych ludzi dokonywane są 
w oparciu o pozamerytoryczne przesłanki.  

Diagnoza stanu doradztwa w zakresie form zatrudnienia doradcy w poszczególnych typach tych 
placówek w Polsce wykazała, że 16% szkół zatrudnia doradcę na etacie, w 74% badanych podmiotów 
obowiązki doradcze wykonuje osoba, dla której nie jest to podstawowe zadanie, a 5% szkół nie realizuje 
poradnictwa w ogóle. Pomimo że zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (lub edukacyjno-
zawodowego) są obowiązkowe, łącznie około 25% badanych szkół realizowało je w bardzo 
ograniczonym zakresie lub wcale, pomimo iż jest to obowiązek ustawowy. Z kolei wewnątrzszkolny 

                                                                 
182 Podwójcic K. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach 
dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa. 2015 r. 
Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (Entuzjaści Edukacji), zrealizowano jako 
projekt systemowy ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu 
oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. 
183 WUP w Poznaniu przeprowadził badanie opinii, które miało służyć diagnozie stanu doradztwa zawodowego w szkołach 
ponadgimnazjalnych w regionie (czas realizacji badania: I i II kwartał 2016 roku). Zestawienie opinii na temat doradztwa 
zawodowego dotyczyło dwóch kategorii respondentów: uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, 
techników, liceów ogólnokształcących) ze wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego (N=2 326) i doradców 
zawodowych zatrudnionych w wielkopolskich PUP (N=118). 
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system doradztwa funkcjonował jedynie w 1/3 placówek, choć powinien być realizowany w każdej 
szkole. 

Na poziomie regionalnym 53% uczniów biorących udział w badaniu potwierdziło fakt organizacji 
zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Z kolei aż 29% stwierdziło, że takie zajęcia w ich szkole nie są 
w ogóle organizowane, a 18% uczniów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. W związku  
z powyższym można przypuszczać, że forma w jakiej organizowane są zajęcia poruszające tę tematykę 
w ramach programu szkolnego nie stanowiła wystarczająco zauważalnego elementu wsparcia w 
ramach oferty szkolnej dla 47% młodych osób. 

Innym ujęciem omawianego zagadnienia była analiza czasu poświęcanego na doradztwo  
w przeliczeniu na przypadającą liczbę godzin na jedną klasę w ciągu roku. Ogółem w ramach badania 
krajowego w 7% analizowanych szkół przeznaczało się na to do jednej godziny, a 25% szkół realizowało 
poradnictwo w zakresie poniżej 4 godzin rocznie na klasę. Pozostałe szkoły korzystały z pomocy 
zewnętrznych instytucji i specjalistów. Taka forma realizacji poradnictwa zawodowego wyklucza 
prowadzenie długofalowej polityki pomocowej oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnych 
usług czy indywidualne podejście do ucznia. Z poradnictwa w systemie grupowym skorzystali wszyscy 
uczniowie w około 1/3 badanych szkół. Jednocześnie, w opinii doradców, określono, że skala tych usług 
w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów jest wystarczająca. Z kolei 
wewnątrzszkolny system doradztwa funkcjonował tylko w 1/3 placówek (choć powinien w każdej 
szkole). 

Na poziomie województwa wielkopolskiego ponad połowa uczniów (54%) wskazała na 
nieregularność występowania zajęć z doradztwa zawodowego. Najczęściej tematykę rynku pracy 
poruszano w ramach innych zajęć lekcyjnych (16%), godziny wychowawczej (7%) oraz w ramach godzin 
dodatkowych (6%). Stosowany sposób organizacji zajęć mógł wpływać na postrzeganie wagi 
prezentowanych na nich treści i sprzyjać traktowaniu przez uczniów tych zajęć jako drugoplanowych  
w programie nauczania. W Wielkopolsce w 2016 roku największą dostępność zajęć z doradztwa 
zawodowego odnotowano wśród uczniów liceów ogólnokształcących (58%) oraz szkół średnich 
zawodowych (56%), najmniejszą deklarowali uczniowie ZSZ (45%). 

Zaskakująco niska była skala realizacji poradnictwa zawodowego przez szkoły specjalne, co 
przeanalizowano na terenie całego kraju. Usługi te były niedostępne w 8% szkół, a w przypadku 
pozostałych szkół, jedynie 10% posiadało odrębny etat dla doradcy zawodowego. 

Badanie regionalne ujawniło pewne różnice w oczekiwaniach młodych osób odnośnie zakresu 
tematycznego prowadzonych zajęć z doradztwa. Uczniowie najczęściej wskazywali, że zajęcia dotyczą 
tzw. rozwoju kompetencji miękkich/społecznych („zajęcia dotyczą stosunków międzyludzkich”, 
„tłumaczą jak rozmawiać z pracodawcą”, „jak zachować się w danych sytuacjach”, „jak radzić sobie ze 
stresem”). Należy zauważyć, że jest to obszar, który odpowiada na sygnalizowane przez pracodawców 
zapotrzebowanie, gdyż jak wskazują m.in. wnioski z badania pn. Bilans Kapitału Ludzkiego młode osoby 
poszukujące pracy (we wszystkich zawodach) wykazują niedobór kompetencji interpersonalnych  
i samoorganizacyjnych184. Jedynie 60% uczniów zadeklarowało, iż omawiane zagadnienia były 
przydatne, z kolei aż 29% respondentów wyraziło opinię poprzez wskazanie odpowiedzi „trudno 
powiedzieć”. Oznacza to, że niemal co trzeci uczeń biorący udział w badaniu nie był przekonany, co do 
efektywności zajęć, w których uczestniczył. Także doradcy zawodowi pracujący w PUP, których opinie 
badano w województwie wielkopolskim, nie ocenili wysoko efektywności usług doradztwa 
zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Według 14% respondentów doradztwo w ogóle nie 
spełniało swojej funkcji, a dodatkowo 31% wskazało, że spełniało ją w niewielkim zakresie.  

W kontekście tematyki zajęć uczniowie liceów ogólnokształcących najczęściej poszukiwali 
informacji na temat dalszego kształcenia (50%) oraz wskazówek, jaki zawód wybrać (42%), co mogło 

                                                                 
184 M. Kocór, Niedopasowanie kompetencyjne, W: J. Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie 
badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa – Kraków, 2015 r., s. 12-26. 
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być powiązane z decyzją o chęci ukończenia studiów wyższych. Podobne odpowiedzi uzyskano od 
uczniów techników, pomimo iż pobierają naukę w konkretnym zawodzie. Z kolei uczniowie szkół 
zawodowych poszukiwali praktycznych wskazówek w związku z pierwszymi doświadczeniami we 
współpracy z pracodawcami. W związku z tym oczekiwali wsparcia z zakresu otwierania własnej 
działalności gospodarczej (41%) oraz skutecznego aplikowania o pracę (35%).  

Uczniowie wskazywali ponadto dodatkowe tematy oraz formy zajęć z doradztwa zawodowego, 
których chcieliby doświadczyć, w tym: spotkania z osobą zajmującą się rekrutacją (41%) i pracodawcami 
(29%), organizacje wizyt w wybranej firmie funkcjonującej na terenie powiatu (25%). Pożądane były 
wszelkie inicjatywy, które już na etapie edukacji pozwoliłyby uczniom zweryfikować wyobrażenia 
i oczekiwania dotyczące własnej ścieżki kariery, wybranego zawodu, czy warunków zatrudnienia z 
rzeczywistą sytuacją panującą na rynku pracy. Problem ten pojawiał się również w opiniach doradców 
zawodowych, którzy do problemów uczniów/absolwentów zaliczyli brak świadomości na temat 
funkcjonowania rynku pracy i reguł nim rządzących, wygórowane wymagania płacowe, brak 
świadomości własnych predyspozycji zawodowych oraz brak samodzielności na rynku pracy,  
tj. zarządzania sobą i własnymi umiejętnościami. 

W ocenie systemu doradztwa zawodowego bardzo istotną okazała się kwestia przyjętej przez 
daną szkołę formy tej usługi, w tym (najbardziej pożądanego) zatrudnienia osoby na stanowisku 
doradcy edukacyjno-zawodowego. Doradca posiadający odrębny etat z reguły legitymował się 
wyższymi formalnymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć, a także poświęcał więcej czasu na 
świadczenie doradztwa, co przekładało się na większa liczbę uczniów objętych pomocą. Usługa była 
jednocześnie bardziej intensywna i stosowane były bardziej zróżnicowane techniki pracy z uczniami. 
Do pozostałych form prowadzenia doradztwa, skutkujących, poprzez swoją incydentalność, niższą 
efektywnością usług lub mniejszą liczbą objętych nimi uczniów, były zajęcia z doradztwa prowadzone 
w czasie godzin wychowawczych, w ramach zastępstw lub w godzinach będących do dyspozycji 
dyrektora placówki. Można przypuszczać, że dotychczasowy sposób organizacji zajęć, nie stanowił dla 
uczniów wyraźnego sygnału na temat wysokiej wagi prezentowanych na nich treści i sprzyjał 
traktowaniu zajęć jako drugoplanowych w programie nauczania. Zwiększenie dostępności doradztwa 
w szkołach byłoby w opinii respondentów możliwe właśnie w wyniku zatrudnienia doradcy lub 
wprowadzenia stałego etatu, a także poprzez wprowadzenie doradztwa zawodowego do programu 
nauczania na różnych etapach kształcenia dzieci i młodzieży. 

Do głównych barier w rozwoju poradnictwa zawodowego, na które w trakcie badań wskazywali 
dyrektorzy szkół (w badaniu krajowym) oraz doradcy zawodowi (w badaniu regionalnym) zaliczono: 

 trudną sytuację finansów systemu edukacji, co skutkuje brakiem środków na etatowe 
zatrudnienie doradcy zawodowego i zapewnienie stałej obecności takiego specjalisty. 

 brak standaryzacji usług doradczych oraz brak systemu organizacyjnego, co znacząco utrudnia 
rozwój poradnictwa w edukacji, 

 niedostateczne kompetencje nauczycieli - brak merytorycznie przygotowanych doradców, 
konieczność zatrudnienia w szkołach profesjonalnych doradców zawodowych wraz 
zapewnieniem możliwości podnoszenia ich kwalifikacji. 

W związku z różnorodnością form poradnictwa zawodowego funkcjonujących w szkołach trudno 
jednoznacznie określić liczbę szkół, w których prowadzone jest doradztwo zawodowe oraz zakres  
i jakość tych usług przekładających się na liczbę godzin przeznaczoną na każdego ucznia. Szczegółowa 
diagnoza w tym zakresie dla obszaru województwa wielkopolskiego wymaga odrębnego badania. 

Do wzrostu skali realizacji doradztwa zawodowego w szkołach mogą przyczynić się działania o 
charakterze informacyjnym i propagującym poradnictwo edukacyjno-zawodowe, a także zwiększenie 
stopnia egzekwowalności realizacji określonej liczby zajęć z dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzią na wady 
dotychczasowego systemu mają być zmiany ustawowe. 
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Doradztwo zawodowe i poradnictwo kariery jest coraz szerzej włączane w praktykę 
wspomagania wyborów edukacyjnych i zawodowych. Aktualnie obowiązująca ustawa Prawo 
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., uwzględniając planowane zmiany przeprowadzane w systemie 
oświaty w Polsce, określa w art. 1 pkt 19, że system oświaty zapewnia w szczególności 
przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Z kolei art. 109 ust. 1 wskazuje, 
że podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: zajęcia prowadzone  
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół nakłada, począwszy od 2017 roku, obowiązek realizacji zajęć z zakresu 
doradztwa zawodowego docelowo w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin 
minimum w każdej klasie oraz w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum i I klasie 
branżowej szkoły I stopnia – minimum 10 godzin w całym okresie nauczania. Szczegółowe treści 
programowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz warunki i sposób realizacji i organizacji tych zajęć 
w szkołach i placówkach określa Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 
zawodowego. 

Na rzecz doradztwa zawodowego działają instytucje publiczne, niepubliczne i organizacje 
pozarządowe, realizując w tym celu różnorodne projekty185. Potrzeba rozwijania doradztwa 
zawodowego spowodowała także powstawanie specjalistycznych kierunków studiów i innych inicjatyw 
o charakterze badawczym i rozwojowym. W Poznaniu od ponad 15 lat działa pierwsze w Polsce 
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, które również służy wsparciem w tym zakresie. 

Zadania związane z realizacją doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia oraz zawodu znajdują się w Rozporządzaniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Natomiast możliwe formy realizacji doradztwa 
zawodowego, zadania doradcy zawodowego bezpośrednio związane z realizacją tych form zostały 
przeniesione do nowoprojektowanego rozporządzenia. W projekcie tym wskazano formy, w jakich 
doradztwo zawodowe może być realizowane na poszczególnych etapach kształcenia, 
wyszczególniając186: preorientację zawodową, orientację zawodową, zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizowane zgodnie  
z przepisami w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), zajęcia z wychowawcą oraz działania 
określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego (WSDZ), w tym np. indywidualne 
konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze  
u pracodawców, w CKP, a także w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, mające na celu 
poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach. 

 
 

4.5. Kształcenie ustawiczne na tle struktury wykształcenia 
ludności 

W województwie wielkopolskim następuje systematyczna poprawa poziomu wykształcenia 
ludności przejawiająca się przede wszystkim wzrostem udziału osób z wykształceniem wyższym (choć 
w ostatnich kilku latach wartość ustabilizowała się na poziomie 20,7%) i zmniejszaniem się odsetka 
osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe (do 17,2% w 2017 roku). W 2017 roku  
w województwie wielkopolskim dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 

                                                                 
185 Doradztwo zawodowe i poradnictwo kariery w Polsce. Katalog literatury i narzędzi do wykorzystania przez doradców 
zawodowych, doradców kariery, nauczycieli przedsiębiorczości, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, 
Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, Poznań, 2017-2018. 
186 Ministerstwo Edukacji narodowej: https://men.gov.pl/. 
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stanowiące 39,3% ogółu mieszkańców. Należy jednak zwrócić uwagę na stopniowe zmniejszanie się 
udziału tej grupy osób w strukturze ludności do roku 2014 oraz wzrost w kolejnych latach. Podobną 
tendencję, choć w mniejszym stopniu, zaobserwowano w przypadku wykształcenia średniego ogólnego 
– udział osób na tym poziomie wykształcenia zmniejszył się od 2014 roku z 9,3% do 8,8%. Z kolei udział 
ludności z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym kształtuje się od wielu lat na zbliżonym 
poziomie, w 2017 roku wskaźnik osiągnął wartość 24,0%. 

 
Ryc. 138. Struktura wykształcenia mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS – dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej 

opracowane na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 

 
Tab. 39. Odsetek młodzieży niekontynuującej nauki oraz osób dorosłych uczestniczących w kształceniu i szkoleniu 

w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 

Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

młodzież niekontynuująca nauki (%) 

Wielkopolska 3,6 3,7 4,6 4,9 4,6 5,4 5,5 4,5 - - - 

Polska 5,0 5,0 5,3 5,4 5,6 5,7 5,6 5,4 5,3 5,2 5,0 

osoby dorosłe (w wieku 25-64 lata) uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (%) 

Wielkopolska 4,1 4,1 3,7 4,6 3,7 3,6 3,7 3,3 2,4 2,4 2,8 

Polska 5,1 4,7 4,7 5,2 4,4 4,5 4,3 4,0 3,5 3,7 4,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG 

 
Edukacja dla osób dorosłych, którzy z różnych względów pragną kontynuować naukę, co  

w wielu przypadkach okazuje się kluczem do aktywizacji na rynku pracy, w Polsce realizowana była na 
poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym, a od roku 2018 będzie na poziomie 
podstawowym i ponadpodstawowym. W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017 
sieć szkół dla dorosłych obejmowała 14 gimnazjów oraz 147 liceów ogólnokształcących. Liczba szkół dla 
dorosłych zmniejsza się corocznie. W roku szkolnym 2017/2018 działalność rozpoczęło o 10 mniej 
placówek niż rok wcześniej. Ograniczona została szczególnie liczba uzupełniających gimnazjów (o 11 
placówek), ubyło także 8 liceów ogólnokształcących. Od nowego roku działalność rozpoczęło 9 szkół 
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podstawowych dla dorosłych realizując kształcenie na poziomie klasy VII187. W roku szkolnym 
2016/2017 w szkołach dla dorosłych kształciło się łącznie 16,0 tys. osób, a rok później liczba ta zmalała 
do 14,7 tys. osób. 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się względnie korzystną sytuacją w zakresie liczby 
młodzieży niekontynuującej nauki, która w 2014 roku stanowiła 4,5% ogółu osób w wieku 18-24 lat 
(przy średniej dla kraju wynoszącej 5,4%). Wartość wskaźnika ulega systematycznemu zmniejszeniu, 
jednak brak danych dla poziomu regionalnego od 2015 roku włącznie uniemożliwia szczegółową analizę 
tego zjawiska. 

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego wykazują stosunkowo niewielkie zainteresowanie 
udziałem w kształceniu ustawicznym, o czym świadczy odsetek osób w wieku 25-64 lat uczestniczących 
w kształceniu i doszkalaniu, mający wartość niższą od średniej krajowej (nawet o ponad 1 p. proc.  
w danym roku). Wartość tego wskaźnika malała do 2016 roku, co wskazuje na stopniowy spadek 
zainteresowania osób dorosłych podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji względem lat ubiegłych.  
W 2017 roku osiągnęła jednak niewielki wzrost i wyniosła 2,8% (w kraju 4,0%). W latach wcześniejszych 
odsetek osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu kształtował się na poziomie 2,4-4,6% (w kraju 
3,5-5,2%). 

 
 

4.6. Powiązania z rynkiem pracy – problem niedopasowania 
kierunków kształcenia, deficyt i nadwyżka zawodów 

Sytuacja zawodowa absolwentów uzależniona jest od wielu czynników. Wśród nich, poza 
poziomem kształcenia, który w istotny sposób determinuje szanse na zatrudnienie, wymienić należy 
przede wszystkim dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy oraz odpowiednie 
przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy (poszukiwania pracy), w tym przez 
funkcjonowanie doradztwa zawodowego dla uczniów. 

Mimo podejmowanych w szkołach działań mających na celu odpowiednie przygotowanie  
i ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom młodym, w Wielkopolsce nadal występuje problem 
niedopasowania kierunków kształcenia do rzeczywistych potrzeb pracodawców, który odzwierciedla 
liczba bezrobotnych absolwentów. Wynika to zarówno z faktu, iż młodzi ludzie nadal wybierają zawody, 
które nadwyżkowo występują na rynku pracy, co związane jest także z brakiem zmian w ofercie 
edukacyjnej szkół (wynikającym m.in. z wysokich kosztów uruchomienia nowych kierunków 
kształcenia), jak i z niedostatecznego przygotowania praktycznego do pracy w danym zawodzie, 
wskazującego m.in. na potrzebę rozwoju zaplecza szkół i stwarzania uczniom możliwości odbywania 
praktyk i staży u pracodawców. W tym zakresie szczególną uwagę powinno się zwrócić na kwestie 
doradztwa zawodowego oferującego wsparcie w wyborze kierunku kształcenia i przygotowującego 
młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy, które w Wielkopolsce nadal nie funkcjonuje w pełni 
efektywnie. 

Szczególnym obszarem zainteresowania w zakresie adresowania wsparcia od wielu lat pozostaje 
szkolnictwo zawodowe, które zyskuje coraz więcej zwolenników. W ostatnich latach w wielkopolskich 
szkołach zawodowych odnotowuje się poprawę poziomu nauczania. Związane jest to m.in. z wysoko 
wykwalifikowaną kadrą nauczycieli praktycznej nauki zawodu (najczęściej nauczycieli dyplomowanych 
i mianowanych), a także ze wzrastającą liczbą prowadzonych w szkołach zajęć dodatkowych 
(wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów, rozwijających zainteresowania uczniów, 

                                                                 
187 Edukacja i wychowanie w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018, Informacje sygnalne, Urząd Statystyczny 
w Poznaniu, Poznań, 2018 r. 
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dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej). Istotne znaczenie w tym zakresie mają także 
organizowane w większości wielkopolskich szkół zajęcia praktyczne. 

Elementem mającym wpływ na jakość kształcenia jest także baza dydaktyczna szkół. W tym 
względzie wśród wielkopolskich szkół zawodowych, mimo odnotowywanych pozytywnych zmian 
wynikających ze stopniowego doposażenia warsztatów i rozbudowy budynków szkolnych, występuje 
nadal zróżnicowanie. Z jednej strony istnieją placówki posiadające wysokiej jakości wyposażenie, zaś  
z drugiej strony funkcjonuje wiele szkół, w których wyposażenie jest na niezadowalającym poziomie. 
Sytuacja taka wynika przede wszystkim z ograniczonych możliwości finansowych szkół, 
uniemożliwiających rozwój bazy sprzętowej i dydaktycznej, w tym jej dostosowanie (modernizację  
i unowocześnianie) do szybko postępujących zmian technologicznych.  

W ramach zrealizowanych w 31 wielkopolskich PUP badań188 w regionie zidentyfikowano  
4 zawody nadwyżkowe (prognoza dla 2018 roku). Zaliczono do nich: ekonomistów (w 18 powiatach), 
specjalistów technologii żywności i żywienia (w 14 powiatach), politologów, historyków i filozofów  
(w 10 powiatach) oraz pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej (w 16 
powiatach). O ile zawody te pokrywały się z zawodami nadwyżkowymi z roku 2016, to liczba powiatów, 
w których je zdiagnozowano uległa zmniejszeniu średnio o połowę. 

W kontekście zawodów nadwyżkowych pracownicy PUP najczęściej jako przyczynę wskazywali 
niedopasowanie oferty edukacyjnej na terenie powiatu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkoły nadal 
generują dużą liczbę absolwentów w zawodach nieposzukiwanych. 

Do zawodów deficytowych, tj. zawodów, na które istnieje zapotrzebowanie na wielkopolskim 
rynku pracy zaliczono przede wszystkim zawody związane z posiadaniem konkretnych kwalifikacji 
technicznych, w tym głównie zasilające branżę transportowo-logistyczną, meblarską i budowlaną. 
Prognoza na 2018 rok zawiera 43 zawody deficytowe – najwięcej z dotychczasowych edycji badania. 
Cechą wspólną powyższych zawodów jest to, że są to grupy poszukiwane od dłuższego czasu  
w Wielkopolsce. Od 2018 roku do tej grupy zaliczają się ponadto cukiernicy, monterzy konstrukcji 
metalowych, nauczyciele języków obcych i lektorzy, pomoce kuchenne oraz pracownicy robót 
wykończeniowych. 

W 2018 roku we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego będzie brakowało 
kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz spawaczy. W większości jednostek 
deficyt dotyczył będzie: wykwalifikowanych pracowników, robotników wykonujących prace proste, 
fizyczne, ale też specjalistów w branżach rozwijających się. Ponadto brak będzie wspomnianych 
wcześniej, dobrze wykwalifikowanych cukierników, a także fryzjerów, kucharzy, mechaników pojazdów 
samochodowych, krawców i pracowników produkcji odzieży (w tym szwaczy) oraz tapicerów. 

Niedobory pracowników pojawią się także w branży budowlanej, głównie w przypadku: 
betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, 
murarzy i tynkarzy, a w dalszej kolejności monterów instalacji budowlanych, monterów konstrukcji 
metalowych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotników budowlanych. 
Prognozuje się, że powyższe niedobory coraz częściej uzupełniane będą przez cudzoziemców. 

Podobnie jak rok wcześniej trudna sytuacja kadrowa wystąpi w branży medycznej, a problem 
dotyczyć będzie pozyskania lekarzy, głównie specjalistów, wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych 
z aktualnymi uprawnieniami czy opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Rozwój i potrzeby 
akurat tej branży związane są bezpośrednio ze zmianami społeczno-demograficznymi oraz 
wynikającymi ze świadomości i sposobu życia społeczeństwa. 

Poszukiwani będą również wykwalifikowani samodzielni księgowi oraz pracownicy branży 
handlowej. Wyzwaniem dla dzisiejszego rynku pracy wydaje się także zaspokojenie kadr dla branży TSL 

                                                                 
188 Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, WUP w Poznaniu, WUP  
w Krakowie, Kraków, 2017 r.; Lista zawodów stosowana w Barometrze opiera się na Klasyfikacji zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy z 2014 roku. 
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(Transport, Spedycja, Logistyka) oraz branży IT z uwagi na powszechność i bardzo dynamiczny rozwój 
tych sektorów. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien paradoks, który obserwowany jest na rynku 
pracy. Z jednej strony pracodawcy wskazują na trudności związane z pozyskaniem pracowników  
w określonych zawodach, zaś z drugiej strony odnotowuje się względnie wysoki poziom bezrobocia 
wśród osób wykształconych w tych kierunkach. Sytuacja ta w pewnym stopniu potwierdza 
niedopasowanie kierunków kształcenia w szkołach do faktycznych potrzeb i wymagań zgłaszanych 
przez pracodawców. Należy jednak pamiętać, iż deficyt pracowników nie zawsze związany jest  
z brakiem na rynku pracy osób posiadających dane wykształcenie. Może on wynikać z innych powodów, 
m.in. z niespełniania przez kandydatów wymagań stawianych przez pracodawców (brak doświadczenia, 
kwalifikacji, kompetencji itp.), a także braku zainteresowania potencjalnych pracowników pracą na 
oferowanych przez pracodawcę warunkach (m.in. ze względu na niskie wynagrodzenie). 
Potwierdzeniem tego może być fakt, iż niektóre z zawodów uznane w Wielkopolsce za deficytowe są 
jednocześnie zawodami reprezentowanymi przez względnie dużą grupę osób bezrobotnych. 
 

Tab. 40. Deficytowe i nadwyżkowe zawody w województwie wielkopolskim w 2018 roku 

Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe 

Betoniarze i zbrojarze  
Brukarze  
Cieśle i stolarze budowlani  
Cukiernicy  
Dekarze i blacharze budowlani  
Elektrycy, elektromechanicy  
i elektromonterzy  
Fryzjerzy  
Graficy komputerowi  
Kelnerzy i barmani  
Kierowcy autobusów  
Kierowcy samochodów ciężarowych  
i ciągników siodłowych  
Kosmetyczki  
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży  
Kucharze  
Lekarze  
Magazynierzy  
Masarze i przetwórcy ryb  
Mechanicy pojazdów samochodowych  
Monterzy instalacji budowlanych  
Monterzy konstrukcji metalowych  
Murarze i tynkarze  
Nauczyciele języków obcych i lektorzy  
Nauczyciele przedmiotów zawodowych  
Operatorzy i mechanicy sprzętu do 
robót ziemnych  

Operatorzy obrabiarek skrawających  
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej  
Piekarze  
Pielęgniarki i położne  
Pomoce kuchenne  
Pracownicy ds. rachunkowości  
i księgowości  
Pracownicy fizyczni w produkcji  
i pracach prostych  
Pracownicy robót wykończeniowych 
w budownictwie  
Projektanci i administratorzy baz 
danych, programiści  
Robotnicy budowlani  
Robotnicy obróbki drewna i stolarze  
Samodzielni księgowi  
Spawacze  
Specjaliści elektroniki, automatyki  
i robotyki  
Spedytorzy i logistycy  
Sprzedawcy i kasjerzy  
Szefowie kuchni  
Ślusarze  
Tapicerzy 

Ekonomiści  
Filozofowie, historycy, politolodzy  
i kulturoznawcy  
Pracownicy biur podróży  
i organizatorzy obsługi turystycznej  
Specjaliści technologii żywności  
i żywienia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie 
wielkopolskim, WUP w Poznaniu, WUP w Krakowie, Kraków, 2017 r. 

 
Zjawisko niedopasowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki odzwierciedla również 

relacja liczby ofert pracy zgłoszonych do PUP przez pracodawców, wskazującej zapotrzebowanie na 
pracowników z określonym zawodem, do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych wykształconych 
w tym kierunku. Pozwala ona zidentyfikować zawody, na które zapotrzebowanie jest wyższe niż podaż 
w rejestrach urzędów pracy oraz zawody, w przypadku których liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
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znacznie przekracza zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie. W 2017 roku189 największy 
deficyt pracowników w Wielkopolsce odnotowano w zawodzie montera wiązek elektrycznych,  
a następnie operatora maszyn w przemyśle włókienniczym, kominiarza, kierowcy ciągnika siodłowego, 
hodowcy zwierząt futerkowych, montera elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz 
pracowników zajmujących się sprzątaniem. Względnie dużą nadwyżkę ofert pracy w relacji do liczby 
nowo zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano także w przypadku zawodów takich jak: operator 
zautomatyzowanej linii produkcyjnej, operator urządzeń do przetwórstwa mięsa, pracownik do 
prostych prac w ogrodnictwie i sadownictwie oraz operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. 

 
Tab. 41. Zawody deficytowe w województwie wielkopolskim (mierzone liczbą powyżej 10 ofert pracy 

zgłoszonych do PUP w przeliczeniu na 1 osobę bezrobotną) w 2017 roku 

Zawód 
Liczba nowo 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Liczba 
zgłoszonych 
ofert pracy 

Liczba ofert pracy  
w przeliczeniu na  

1 osobę bezrobotną 

monter wiązek elektrycznych  1 396 396,0 

operator maszyn w przemyśle włókienniczym  7 548 78,3 

kominiarz 10 386 38,6 

kierowca ciągnika siodłowego  16 561 35,1 

hodowca zwierząt futerkowych  16 437 27,3 

monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  12 320 26,7 

pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 44 1 164 26,5 

operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej  16 368 23,0 

operator urządzeń do przetwórstwa mięsa  76 1 728 22,7 

pozostali robotnicy wykonujący prace proste  
w ogrodnictwie i sadownictwie  

25 475 19,0 

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych  

22 331 15,0 

kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)  164 2 107 12,8 

operatorzy maszyn do produkcji opakowań z papieru  
i tektury  

25 317 12,7 

sprzedawca w branży spożywczej  66 744 11,3 

pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani  149 1 609 10,8 

pozostali pracownicy wykonujący prace proste 559 5 639 10,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki 
rynku pracy w 2017 rok, WUP w Poznani, Poznań, 2018 r. 

 
Do zawodów, w których liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych była znacznie wyższa od 

zgłaszanego w 2017 roku przez pracodawców zapotrzebowania, zaliczyć należy (podobnie jak w latach 
ubiegłych) zwłaszcza zawody związane z akademickim wykształceniem humanistycznym.  
W Wielkopolsce najmniej korzystna sytuacja w tym względzie występowała w przypadku: geografów, 
filologów języka polskiego oraz nowożytnego, socjologów, politologów, a także techników agrobiznesu, 
hotelarstwa oraz techników żywienia i gospodarstwa domowego, w przypadku których nie 
odnotowano żadnego zapotrzebowania w PUP ze strony pracodawców. Poza ww. zawodami niewielkie 
zapotrzebowanie (przy względnie dużej liczbie bezrobotnych) odnotowano w stosunku do osób 

                                                                 
189 Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2017 roku, WUP w Poznaniu, 
Poznań, 2018 r. 
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wykształconych w zawodach: technik ekonomista i ekonomista, technik rolnik, mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych, historyk, 
kulturoznawca, specjalista pracy socjalnej, technik technologii drewna, inżynier rolnictwa oraz technik 
mechanizacji rolnictwa. Należy mieć na uwadze, że większość z wymienionych zawodów znajduje się 
na liście zawodów nadwyżkowych corocznie, zmieniając jedynie miejsce w kolejności. 

 
Tab. 42. Zawody nadwyżkowe w województwie wielkopolskim w 2017 roku (mierzone liczbą ofert pracy 

zgłoszonych do PUP w przeliczeniu na 1 osobę bezrobotną)  

Zawód 
Liczba nowo 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Liczba zgłoszonych 
ofert pracy 

Liczba ofert pracy  
w przeliczeniu na  

1 osobę bezrobotną  

geograf 113 0 brak 

filolog polski 137 0 brak 

socjolog 143 0 brak 

technik agrobiznesu 193 0 brak 

filolog języka nowożytnego 210 0 brak 

technik hotelarstwa 494 0 brak 

politolog 366 0 brak 

technik żywienia i gospodarstwa domowego 866 0 brak 

technik mechanizacji rolnictwa 180 1 0,0056 

inżynier rolnictwa 143 1 0,0070 

technik technologii drewna 142 1 0,0070 

specjalista pracy socjalnej 129 1 0,0078 

kulturoznawca 125 1 0,0080 

historyk 123 1 0,0081 

specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych 101 1 0,0099 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 371 3 0,0081 

technik rolnik 818 6 0,0073 

ekonomista 915 7 0,0077 

technik ekonomista 2 842 21 0,0074 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki 
rynku pracy w 2017 roku, WUP w Poznaniu, Poznań, 2018 r. 

 
 

4.7. Wnioski i zalecenia dla obszaru EDUKACJA  
I WYKSZTAŁCENIE 

 

 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym maleje. Jednocześnie rośnie liczba placówek wychowania 

przedszkolnego oraz odsetek dzieci objętych opieką. Dostępność placówek i miejsc 

wychowania przedszkolnego jest zróżnicowana przestrzennie. Analizując powyższe zjawiska 

należy ponadto uwzględnić codzienne migracje ludności do pracy i korzystanie z infrastruktury 

przedszkolnej w dogodniejszym miejscu niż miejsce zamieszkania – przy wykazywaniu 

nadwyżki (głównie na terenach miejskich) lub niedoboru (głównie na terenach wiejskich) liczby 

miejsc w przedszkolach. Mniejsza liczba dzieci w określonych obszarach wiąże się z wyższym 

kosztem utrzymania infrastruktury oraz znalezienia personelu/kadry zapewniającej właściwą 

jakość wychowania dzieci. Stale rosnący odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

wskazuje na konieczność kontynuacji zwiększania liczby placówek i miejsc w placówkach. 
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 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (nie mogących podołać wymaganiom 

powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego) w województwie wielkopolskim 

wzrasta. Szkoły lub oddziały specjalne zlokalizowane są w wybranych powiatach  

(w szczególności w miastach). Lokalizacja szkół ogranicza się prawie wyłącznie do obszarów 

miejskich. Istnieje potrzeba wsparcia tworzenia przy szkołach oddziałów specjalnych dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (służących wyrównywaniu ich szans 

edukacyjnych) – zwłaszcza w powiatach, w których, mimo względnie wysokiego odsetka tych 

uczniów, nie funkcjonują szkoły czy oddziały specjalne. 

 Wyniki sprawdzianów i egzaminów na różnych etapach kształcenia, w szczególności egzaminu 

maturalnego, są w Wielkopolsce niższe niż średnio w kraju. Dlatego należy podejmować 

działania mające na celu wzrost jakości kształcenia w szkołach podstawowych, 

ponadpodstawowych, którego przejawem będzie m.in. poprawa osiąganych przez uczniów 

wyników egzaminów sprawdzających ich wiedzę, w znacznej mierze decydujących o ich 

dalszych losach zawodowych. 

 Liczba szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) maleje, zmniejsza się także 

udział młodzieży w wieku szkolnym, a w strukturze szkół dominują uczniowie szkół 

ogólnokształcących. Zbyt małe, w stosunku do dużych potrzeb rynku pracy, jest 

zainteresowanie kształceniem zawodowym i technicznym. Jednocześnie utrzymuje się wysoki 

udział bezrobotnych absolwentów techników ZSZ w ogólnej liczbie osób kończących te szkoły. 

Związane jest to między innymi z brakiem wystarczającego doświadczenia zawodowego  

w przypadku uczniów i absolwentów szkół technicznych i zawodowych (problem zgłaszany 

często przez pracodawców). Niski poziom wykształcenia związany jest również z niechęcią 

absolwentów do podchodzenia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Problemem pozostaje duża liczba osób kończących te szkoły, jednak bez uzyskania prawa do 

wykonywania zawodu. Ponadto identyfikuje się deficytowe kierunki kształcenia w zakresie 

aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, a wybrane grupy zawodów nie ulegają większym 

zmianom od kilku lat. Konieczny jest dalszy rozwój kształcenia technicznego i zawodowego  

– zwiększenie zainteresowania tym typem kształcenia, poprawa jakości kształcenia oraz 

zwiększenie atrakcyjności kierunków oferowanych przez szkoły. 

 Propagowanie kształcenia technicznego i zawodowego musi iść w parze ze wsparciem  

w zakresie wyposażenia szkół umożliwiające naukę zgodnie z najnowszymi trendami lub 

zwiększeniem liczby godzin zajęć praktycznych w szkołach technicznych i zawodowych, w tym 

wydłużeniem czasu praktyk/staży w zakładach pracy (np. poprzez dofinansowanie tworzenia 

miejsc pracy dla stażystów i praktykantów w zakładach pracy). 

 Prezentowanie uczniom korzyści z podchodzenia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie jest konieczne. Podobnie jak wprowadzenie obowiązku zdobywania uprawnień 

zawodowych w szkołach umożliwiających zdobycie zawodu i wsparcie działań umożliwiających 

podnoszenie kluczowych na rynku pracy kwalifikacji oraz kompetencji, zwiększających szanse 

zatrudnienia (m.in. poprzez kursy i szkolenia, organizację staży i praktyk, współpracę  

z pracodawcami). Szczególną uwagę zwrócić należy na uczniów ZSZ (obecnie szkół 

branżowych) i techników. W tym zakresie istotne znaczenie może mieć także dalszy rozwój 
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CKP oraz CKU, pozwalających na uzyskanie nowych i uzupełnienie posiadanych kwalifikacji 

zawodowych i innych. Istotny jest także stały monitoring i aktualizacja oferty edukacyjnej 

adekwatnie do potrzeb rynku pracy, zgodnie z diagnozą tego obszaru. 

 Województwo wielkopolskie charakteryzuje się względnie korzystną sytuacją w zakresie liczby 

młodzieży niekontynuującej nauki. Z kolei malejące zainteresowanie wykazywane jest  

w przypadku udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym. Istnieje zatem potrzeba 

promowania kształcenia ustawicznego, stałego doskonalenia oferty szkoleniowej oraz 

elastycznego reagowania na zmiany i potrzeby rynku pracy w tym zakresie. 

 Rola doradztwa zawodowego w szkołach jest zbyt mała, w tym we wczesnych etapach 

kształcenia. Upowszechnienie doradztwa skutkować będzie bardziej racjonalnymi wyborami 

przyszłych kierunków kształcenia lub wyborami typu szkoły np. bez nacisku na posiadanie 

wykształcenia wyższego kosztem zawodowego. Nowe regulacje prawne przyczyniły się do 

pozytywnych zmian w tym zakresie. Istotne jest zwiększenie roli doradztwa zawodowego 

poprzez egzekwowanie nowych przepisów, w tym rzeczywiste zapewnienie przewidzianej dla 

każdego ucznia liczby godzin doradztwa. Do zwiększenia skali realizacji doradztwa 

zawodowego w szkołach mogą przyczynić się również działania o charakterze informacyjnym 

i propagującym poradnictwo edukacyjno-zawodowe wśród dyrektorów szkół. 
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5. STAN RELALIZACJI WRPO 2014+ 
5.1. Perspektywa finansowa 2014-2020 

Perspektywa finansowa 2014-2020, w ramach której Polska po raz kolejny otrzymała ogromną 
(najwyższą dotychczas) pulę środków europejskich, stwarza ogromną szansę na zmniejszenie dystansu 
rozwojowego dzielącego Polskę od innych państw członkowskich UE oraz na poprawę konkurencyjności 
kraju i jego regionów. W obecnym okresie programowania wszystkie polskie regiony objęto wsparciem 
Celu 1 Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i EFS. Ponadto część województw zakwalifikowała się do grupy regionów objętych 
Celem 2 Europejska współpraca terytorialna (finansowanym ze środków EFRR). Dodatkowo, podobnie 
jak we wcześniejszych perspektywach finansowych, Polska – jako kraj o DNB per capita 
nieprzekraczającym 90% średniej UE – uzyskała dostęp do środków unijnych funkcjonujących w ramach 
Funduszu Spójności (FS). 

Kluczowym dokumentem strategicznym w Polsce tworzącym podstawy prawne oraz ramy 
organizacyjne i finansowe dla wydatkowania środków polityki spójności jest w obecnej perspektywie 
Umowa Partnerstwa190 (UP). Stanowiła ona punkt odniesienia dla przygotowania programów 
operacyjnych (PO), będących instrumentami realizacji jej zapisów, poprzez które wydatkowane są 
fundusze unijne. Wskazane w nich kierunki interwencji obejmują wszystkie (11) wskazane w 
Rozporządzeniu ogólnym191 cele tematyczne, wpisujące się jednocześnie w cele średniookresowej 
strategii rozwoju kraju192, a także unijnej Strategii Europa 2020193. Koncentrują się one na takich 
kwestiach, jak: wsparcie B+R i innowacyjności, poprawa dostępności i wzrost wykorzystania ICT, 
zwiększenie konkurencyjności MŚP, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska (w tym adaptacja 
do zmian klimatu), promowanie zrównoważonego transportu i eliminacja wąskich gardeł w sieci 
infrastrukturalnej, poprawa jakości kapitału ludzkiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu, promowanie zatrudnienia oraz podniesienie zdolności instytucjonalnych instytucji 
publicznych i sprawności administracji publicznej. Poza koncentracją tematyczną na ściśle określonych 
dziedzinach (której wyrazem jest np. wyodrębnienie inteligentnych specjalizacji) w obecnej 
perspektywie UE w większym niż dotychczas stopniu widoczna jest także koncentracja terytorialna 
wsparcia, mająca na celu lepsze dopasowanie interwencji do potencjałów i potrzeb określonych 
obszarów.  

Jej przejawem jest skupienie działań na obszarach strategicznej interwencji (OSI). W UP 
wyodrębniono pięć OSI (Polska Wschodnia, Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, Miasta i 
dzielnice miast wymagające rewitalizacji, Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie 
dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, Obszary przygraniczne), 
wskazując jednocześnie na możliwość stosowania podejścia terytorialnego także w innych obszarach 
(np. skierowanego do miast subregionalnych, obszarów skrajnie peryferyjnych). Realizacji tego 
podejścia służą uruchomione specjalne instrumenty rozwoju terytorialnego, wśród których wymienić 

                                                                 
190 Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2017 r.  
191 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013). 
192 Tj. obowiązującej w momencie sporządzania UP i PO Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 
gospodarka, sprawne państwo oraz obecnej (obowiązującej od połowy marca 2017 roku) Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). 
193 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat 
Komisji, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, Bruksela, 2010 r. 
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warto Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów 
miejskich (realizowane obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych). 

Polska jest w okresie 2014-2020 największym beneficjentem funduszy wspólnotowych 
ukierunkowanych na realizację polityki spójności. Alokowana jej kwota środków unijnych osiągnęła w 
tym okresie wartość 82 538,2 mln euro, przy czym 4 971,2 mln euro stanowiły środki przeznaczone na 
obligatoryjne instrumenty i programy zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską. Do 
zaprogramowania w ramach UP było więc 77 567,0 mln euro środków UE. Ukierunkowano je przede 
wszystkim na działania wpisujące się w Cel 1 Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia – na ich 
realizację przeznaczono łącznie 76 614,0 mln euro, z czego 69,7% (53 406,0 mln euro) pochodzi z 
funduszy strukturalnych (EFRR – 40 213,9 mln euro, EFS – 13 192,2 mln euro), a pozostała część 
(23 208,0 mln euro) z FS. Pozostałą, znacznie niższą kwotę stanowiły środki przeznaczone na 
przedsięwzięcia związane z europejską współpracą terytorialną (Cel 2 – 700,5 mln euro z EFRR), a także 
fundusze (252,4 mln euro) przekazane ramach specjalnej linii budżetowej na realizację Inicjatywy na 
rzecz osób młodych (ang. Youth Employment Initiative – YEI) – obejmującej regiony, w których poziom 
bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lat przekraczał (w 2012 roku) 25%. 

Przekazane Polsce środki wydatkowane są poprzez 6 krajowych PO (zarządzanych na szczeblu 
centralnym) i 16 regionalnych PO (RPO, zarządzanych na poziomie województwa), stanowiących często 
kontynuację programów realizowanych w poprzedniej perspektywie unijnej. W odróżnieniu od 
wcześniejszych perspektyw finansowych w perspektywie 2014-2020 RPO są dwufunduszowe – 
finansowane nie tylko ze środków EFRR, ale także EFS – co ma służyć zwiększeniu komplementarności 
podejmowanych działań, a przez to także poprawie ich skuteczności oraz efektywności. Ich głównym 
celem jest wzrost konkurencyjności województw oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez 
wykorzystanie wewnętrznych potencjałów i niwelowanie istniejących barier rozwojowych. 

W przypadku RPO najwięcej środków wspólnotowych przekazano na realizację programów w 
województwach: śląskim (3 476,9 mln euro, tj. 11,1% ogólnej alokacji), małopolskim (2 878,2 mln euro, 
tj. 9,2%) oraz wielkopolskim (2 450,2 mln euro, tj. 7,8%), natomiast najmniejszą część alokacji na RPO 
skierowano do województw lubuskiego (906,9 mln euro, tj. 2,9%) i opolskiego (945,0 mln euro, tj. 
3,0%). Warto jednak zaznaczyć, że uwzględniając liczbę mieszkańców poszczególnych regionów 
(według stanu na koniec 2014 roku) uzyskuje się odmienne zestawienie. Najwyższą kwotę funduszy 
strukturalnych per capita, oscylującą w granicach 1 000-1 200 euro, otrzymały bowiem województwa 
o względnie najniższym poziomie rozwoju: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie, 
zaś najniższą województwo mazowieckie (będące regionem przejściowym) – 391,8 euro, a także 
wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie – w przypadku których kwota ta ukształtowała się na poziomie 700-
800 euro. 

 
 

5.2. WRPO 2014+ 
5.2.1. Alokacja funduszy UE 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyjęty przez 
Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku (jako jeden z pierwszych w tej perspektywie UE programów 
regionalnych w Europie) jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągnięcia spójności 
oraz poprawy konkurencyjności województwa wielkopolskiego. Program finansowany jest przede 
wszystkim ze środków funduszy strukturalnych, które uzupełniają krajowe środki publiczne 
(pochodzące głównie z budżetów: państwa, województwa i innych JST) i środki prywatne. Całkowity 
(indykatywny) budżet WRPO 2014+ osiąga wartość 3,4 mld euro, z czego blisko 2,5 mld euro stanowią 
środki UE (EFRR i EFS).  
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Otrzymane z budżetu UE wsparcie finansowe rozdysponowano pomiędzy osie priorytetowe, 
uwzględniając przy wyznaczaniu kierunków interwencji: 

 ustalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020, 

 koncentrację tematyczną zgodną z priorytetami Strategii Europa 2020 (ukierunkowanymi 
zwłaszcza na: wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii, innowacyjność  
i konkurencyjność MŚP, a także na zatrudnienie, edukację i walkę z ubóstwem) oraz 
odpowiadającymi im celami ustanowionymi dla Polski. Ramy interwencji WRPO 2014+ określone 
są przez 10 celów tematycznych wskazanych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1303/2013194, 

 zapisy UP, określającej ramy strategicznych inwestycji i determinującej powiązania między celami 
tematycznymi a rezultatami do osiągnięcia według tzw. linii demarkacyjnej, tj. rozdziału 
interwencji pomiędzy programy operacyjne. 

Łącznie w WRPO 2014+ wyodrębniono 10 osi priorytetowych: 

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – koncentrującą się przede wszystkim na działaniach 
służących rozwojowi infrastruktury B+R, wzrostowi przedsiębiorczości, poprawie innowacyjności 
przedsiębiorstw i wzmocnieniu ich konkurencyjności, 

2. Społeczeństwo informacyjne – w ramach której wsparcie uzyskują działania poprawiające jakość 
oraz zwiększające dostęp i stopień wykorzystania elektronicznych usług publicznych,  

3. Energia – mającą na celu zmniejszenie emisyjności gospodarki we wszystkich sektorach, w tym 
poprzez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej 
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, rozwój transportu miejskiego i sieci 
ciepłowniczych,  

4. Środowisko – poprzez którą dofinansowanie uzyskują przedsięwzięcia służące ochronie 
środowiska przyrodniczego, związane z adaptacją do zmian klimatu oraz ochroną dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 

5. Transport – skupiającą się na rozwoju sieci infrastruktur drogowej i kolejowej w regionie,  
6. Rynek pracy – dążącą do wzrostu zatrudnienia, w tym poprzez wspieranie samozatrudnienia i 

przedsiębiorczości, poprawę kompetencji i kwalifikacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na 
rynku pracy, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi, 

7. Włączenie społeczne – w ramach której dofinansowanie uzyskują projekty służące integracji  
i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz rozwojowi usług społecznych oraz zdrowotnych skierowanych do tych osób, 

8. Edukacja – obejmującą swym zakresem inwestycje w kształcenie oraz szkolenia mające na celu 
poprawę kwalifikacji i umiejętności mieszkańców województwa, 

9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego – ukierunkowaną na rozwój infrastruktury społecznej  
w regionie (m.in. infrastruktur ochrony zdrowia i edukacyjnej) i na działania rewitalizacyjne, 

10. Pomoc techniczna – mającą na celu zapewnienie sprawnego zarządzania i wdrażania WRPO 2014+ 
oraz efektywnego wykorzystania środków Programu. 

Wśród wyróżnionych obszarów interwencji najwięcej środków ukierunkowano na realizację Osi 
priorytetowych 1 oraz 5, a więc na działania służące poprawie innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania potencjału B+R uczelni oraz przyczyniające się do poprawy 

                                                                 
194 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013). 
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dostępności transportowej obszaru województwa. Łącznie na ich wdrożenie przeznaczono w WRPO 
2014+ 881,9 mln euro środków unijnych, co stanowi 36,0% ogólnej kwoty funduszy strukturalnych 
dostępnych za pośrednictwem Programu. Na kolejnych miejscach, z alokacjami kształtującymi się w 
granicach 250-360 mln euro (udziały na poziomie 10-15%) znalazły się przedsięwzięcia z zakresów: 
energii (Oś priorytetowa 3), rynku pracy (Oś priorytetowa 6) oraz infrastruktury dla kapitału ludzkiego 
(Oś priorytetowa 9). W przypadku pozostałych kierunków wsparcia kwoty funduszy strukturalnych 
osiągały znacznie niższe wartości, oscylujące w granicach 150-205 mln euro (udziały w alokacji na 
poziomie 6-9%) w odniesieniu do Osi priorytetowych 4 Środowisko, 7 Włączenie społeczne i 8 Edukacja 
oraz 60-75 mln euro (udziały poniżej 3%) w przypadku Osi priorytetowych 2 Społeczeństwo 
informacyjne i 10 Pomoc techniczna. 

 
Tab. 43. Osie priorytetowe i działania WRPO 2014+ oraz alokowane na ich realizację fundusze strukturalne 
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1 Innowacyjna  
i konkurencyjna 
gospodarka 

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki 1a 25,0 1,0 

EFRR 

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski 

1b 101,9 4,2 

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz 
rozwoju gospodarczego 

3a 43,5 1,8 

1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 3b 20,5 0,8 

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 3c 277,0 11,3 

Razem - 467,9 19,1 

2 Społeczeństwo 
informacyjne 

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 2c 60,0 2,4 EFRR 

3 Energia 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

4a 35,2 1,4 

EFRR 

3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

4c 96,0 3,9 

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska 

4e 222,3 9,1 

Razem - 353,5 14,4 

4 Środowisko 

4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i 
awarii środowiskowych 

5b 41,3 1,7 

EFRR 

4.2 Gospodarka odpadami 6a 25,2 1,0 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 6b 76,3 3,1 

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

6c 51,0 2,1 

4.5 Ochrona przyrody 6d 10,2 0,4 

Razem - 204,0 8,3 

5 Transport 

5.1 Infrastruktura drogowa regionu 7b 220,0 9,0 

EFRR 5.2 Transport kolejowy 7d 194,0 7,9 

Razem - 414,0 16,9 

6 Rynek pracy 

6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 
realizowane przez PSZ 

8i 68,0 2,8 

EFS 6.2 Aktywizacja zawodowa 8i 52,2 2,1 

6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 8iii 37,0 1,5 

6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  
z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

8iv 31,7 1,3 
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6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących  
i wsparcie procesów adaptacyjnych 

8v 45,0 1,8 

6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne 

8vi 31,1 1,3 

Razem - 265,0 10,8 

7 Włączenie 
społeczne 

7.1 Aktywna integracja 9i 73,1 3,0 

EFS 
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 9iv 88,0 3,6 

7.3 Ekonomia społeczna 9v 36,2 1,5 

Razem - 197,3 8,1 

8 Edukacja 

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 
edukacji przedszkolnej i szkolnej 

10i 79,0 3,2 

EFS 8.2 Uczenie się przez całe życie 10iii 19,1 0,8 

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i 
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

10iv 58,2 2,4 

Razem - 156,3 6,4 

9 Infrastruktura 
dla kapitału 
ludzkiego 

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 9a 96,3 3,9 

EFRR 

9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych 

9b 80,0 3,3 

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej 

10a 85,3 3,5 

Razem - 261,6 10,7 

10 Pomoc 
techniczna 

10.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu 
zarządzania i wdrażania WRPO 2014+ 

- 64,2 2,6 

EFS 
10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+ - 6,5 0,3 

Razem - 70,7 2,9 

SUMA 2 450,2 100,0 
EFRR  
i EFS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
W ramach WRPO 2014+ część środków – 11% alokacji, tj. 265,7 mln euro – ukierunkowano na 

realizację dwóch ZIT – dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania (ZIT wojewódzki) oraz dla 
obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim (ZIT regionalny). Na 
realizację ZIT wojewódzkiego –alokowano 196,6 mln euro, natomiast na wdrożenie ZIT regionalnego – 
69,1 mln euro. Poza ZIT, w WRPO 2014+ zarezerwowano także specjalną pulę środków UE (99,2 mln 
euro) na przedsięwzięcia dotyczące Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych, 
dedykowane miastom liczącym 50-100 tys. mieszkańców (i ich obszarom funkcjonalnym) o 
strategicznym znaczeniu społeczno-gospodarczym, takim jak: Gniezno, Konin, Leszno i Piła. Zakres ich 
interwencji wynegocjowany został w partnerstwie z samorządami poszczególnych obszarów. Ich 
wsparcie pozwoli na uzyskanie wartości dodanej wynikającej z wielopoziomowego zarządzania oraz 
zintegrowanego charakteru interwencji na tych obszarach. 
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Tab. 44. Alokacja funduszy strukturalnych na ZIT wojewódzki w układzie osi priorytetowych  
i działań WRPO 2014+ 

Oś priorytetowa Działanie 
Alokacja UE 

(mln euro) 

Źródło  

finansowania 

1 Innowacyjna  
i konkurencyjna gospodarka 

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego 

2,0 EFRR 

3 Energia 

3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym 

16,0 EFRR 

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska 

120,0 EFRR 

4 Środowisko 
4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego 
8,4 EFRR 

5 Transport 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 13,0 EFRR 

6 Rynek pracy 

6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  
z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

4,0 EFS 

6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne 

4,2 EFS 

7 Włączenie społeczne 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 6,0 EFS 

8 Edukacja 

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej 

2,0 EFS 

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

6,0 EFS 

9 Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego  

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej 

15,0 EFRR 

Suma 196,6 EFRR i EFS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
Tab. 45. Alokacja funduszy strukturalnych na ZIT regionalny w układzie osi priorytetowych i działań WRPO 2014+ 

Oś priorytetowa Działanie 
Alokacja UE 
(mln euro) 

Źródło  

finansowania 

2 Społeczeństwo informacyjne 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 1,8 EFRR 

3 Energia 

3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

12,9 EFRR 

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska 

17,6 EFRR 

4 Środowisko 
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 3,3 EFRR 

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 

3,5 EFRR 

5 Transport 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 7,2 EFRR 

6 Rynek pracy 

6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 3,5 EFS 

6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne 

1,0 EFS 

8 Edukacja 
8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 
3,4 EFS 

9 Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego 

9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych 

10,0 EFRR 

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej 

5,0 EFRR 

Suma 69,1  EFRR i EFS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 
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5.2.2. Finansowa realizacja WRPO 2014+ 
Obecnie Wielkopolska znajduje się w trakcie wydatkowania funduszy z okresu programowania 

2014-2020, w związku z czym ocena wykorzystania środków nie jest jeszcze pełna. Zgodnie z danymi 
Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), wspomagającego zarządzanie WRPO 2014+, do końca 
września 2018 roku podpisano w ramach Programu 2 043 umowy o dofinansowanie projektów 
realizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, których całkowita wartość osiągnęła poziom 
10 156,2 mln zł, natomiast łączna kwota przyznanego wsparcia UE wyniosła 6 936,2 mln zł. W 
przeliczeniu na 1 mieszkańca (według stanu na koniec 2017 roku) wartość tych umów wyniosła 8 573,9 
zł, a kwota udzielonego dofinansowania unijnego 5 855,5 zł.  

Najwyższą kwotę wsparcia UE (1 486,4 mln zł, tj. 21,4% wszystkich wydatkowanych dotychczas 
środków) przekazano na projekty wdrażane w ramach Osi priorytetowej 5 Transport, w tym najwięcej 
na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową (Działanie 5.1 – 821,4 mln zł), a następnie na 
przedsięwzięcia wsparte w ramach Osi priorytetowej 3 Energia (1 211,6 mln zł, 17,5%) oraz Osi 
priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (1 172,0 mln zł, 16,9%), w ramach których 
najwięcej środków przeznaczono na działania: 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska (743,3 mln zł) oraz 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (1 005,0 mln 
zł). Kwoty środków wspólnotowych wydatkowanych w ramach pozostałych osi priorytetowych WRPO 
2014+ osiągały znacznie niższe wartości. W przypadku Osi priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego wyniosły one 822,8 mln zł, w odniesieniu do Osi priorytetowych 4 Środowisko, 6 Rynek pracy, 
8 Edukacja i 7 Włączenie społeczne oscylowały w granicach 360-530 mln zł, natomiast dla Osi 
priorytetowych 10 Pomoc techniczna oraz 2 Społeczeństwo informacyjne nie przekraczały 300 mln zł. 
Ich udziały w ogólnej kwocie funduszy strukturalnych wydatkowanych dotychczas w ramach WRPO 
2014+ nie przekraczały więc 12%. Największe kwoty dofinansowania w ramach każdej z ww. osi 
priorytetowych przeznaczono na następujące działania: 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną (363,1 mln zł), 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (518,8 mln zł), 6.1 Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ (168,5 mln 
zł), 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej (238,2 mln zł), 7.1 Aktywna integracja (171,6 mln zł) oraz 
10.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+ (30,7,7 mln zł).  

Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych do 30 września 2018 roku umów o dofinansowanie można 
zauważyć, że większość projektów objętych wsparciem uzyskała dotacje w ramach czterech osi 
priorytetowych: 1 (496 projektów), 8 (411 projektów), 6 (329 projektów) oraz 7 (249 projektów). 
Łącznie stanowiły one 72,7% wszystkich umów o dofinansowanie zawartych w tym okresie w ramach 
WRPO 2014+. W przypadku pozostałych osi priorytetowych liczby przedsięwzięć wybranych do 
dofinansowania nie przekraczały 200 projektów, tym samym ich udziały w strukturze podpisanych 
umów osiągały wartości poniżej 10%. 
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Tab. 46. Finansowa realizacja WRPO 2014+ w układzie osi priorytetowych i działań (stan na 30 września 2018 r.) 
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1 Innowacyjna  
i konkurencyjna 
gospodarka 

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki 1a 25,0 – – 

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski 

1b 101,9 163,7 84,8 

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na 
rzecz rozwoju gospodarczego 

3a 43,5 56,0 32,4 

1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 3b 20,5 76,1 49,7 

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 3c 277,0 1 931,2 1 005,0 

Razem - 467,9 2 226,9 1 172,0 

2 Społeczeństwo 
informacyjne 

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 2c 60,0 288,4 242,9 

3 Energia 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

4a 35,2 154,9 84,1 

3.2 Poprawa efektywności energetycznej  
w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

4c 96,0 510,2 384,2 

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska 

4e 222,3 1 042,0 743,3 

Razem - 353,5 1 707,0 1 211,6 

4 Środowisko 

4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk 
żywiołowych i awarii środowiskowych 

5b 41,3 37,5 30,3 

4.2 Gospodarka odpadami 6a 25,2 9,5 6,5 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 6b 76,3 518,8 271,6 

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

6c 51,0 305,9 217,1 

4.5 Ochrona przyrody 6d 10,2 7,6 5,2 

Razem - 204,0 879,3 530,7 

5 Transport 

5.1 Infrastruktura drogowa regionu 7b 220,0 1 101,4 821,4 

5.2 Transport kolejowy 7d 194,0 967,2 665,0 

Razem - 414,0 2 068,7 1 486,4 

6 Rynek pracy 

6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez PSZ 

8i 68,0 168,5 143,2 

6.2 Aktywizacja zawodowa 8i 52,2 80,4 68,3 

6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 8iii 37,0 150,0 127,5 

6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziećmi 

8iv 31,7 31,8 27,0 

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących  
i wsparcie procesów adaptacyjnych 

8v 45,0 89,5 76,1 

6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne 

8vi 31,1 18,0 15,3 

Razem - 265,0 538,2 457,5 
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7 Włączenie 
społeczne 

7.1 Aktywna integracja 9i 73,1 171,6 145,9 

7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 9iv 88,0 171,4 145,7 

7.3 Ekonomia społeczna 9v 36,2 81,3 69,1 

Razem - 197,3 424,3 360,6 

8 Edukacja 

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

10i 79,0 238,2 202,5 

8.2 Uczenie się przez całe życie 10iii 19,1 49,2 41,8 

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

10iv 58,2 141,9 120,6 

Razem - 156,3 429,3 364,9 

9 Infrastruktura 
dla kapitału 
ludzkiego 

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  
i społeczną 

9a 96,3 551,4 363,1 

9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

9b 80,0 132,5 112,6 

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

10a 85,3 572,9 347,0 

Razem - 261,6 1 256,8 822,8 

10 Pomoc 
techniczna 

10.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu 
zarządzania i wdrażania WRPO 2014+ 

- 64,2 307,7 261,5 

10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+ - 6,5 29,6 25,2 

Razem - 70,7 337,3 286,7 

SUMA 1 391 10 156,2 6 936,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LSI 2014+ 

 
Ryc. 139. Struktura dofinansowania unijnego udzielonego w ramach WRPO 2014+ według osi priorytetowych 

(stan na 30 września 2018 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LSI 2014+ 
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