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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością kierujemy na Państwa ręce dwunasty numer
Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Zgodnie z ideą publikacji przedstawiamy opinii
publicznej aktualny dorobek badawczy sieci obserwatoriów
regionalnych w zakresie wybranej problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego.
Niniejsza publikacja zawiera dwa artykuły stanowiące
abstrakty raportów z badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Przedmiotem badań były takie istotne aspekty rozwojowe regionu jak:
zdolność miast średnich w województwie wielkopolskim do
pełnienia roli lokalnych/ponadlokalnych ośrodków rozwoju
wraz z określeniem ich znaczenia dla rozwoju regionu, a także diagnoza potrzeb kadrowych na regionalnym i lokalnych
rynkach pracy województwa wielkopolskiego w kontekście
dynamicznie zmieniających się zjawisk wpływających na tę
sferę życia i działalności człowieka.
Realizacja badania pn. Miasta średnie w województwie
wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu, wynikała
z kierunku zainteresowania tą tematyką na szczeblu krajowym, co zostało wyrażone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku)
oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zagadnienia dotyczące miast średnich pojawiły się w kontekście
zwiększenia wykorzystania potencjału rozwojowego tych
miast, które są aktualnie zagrożone utratą funkcji społecznogospodarczych. Za cel polityki regionalnej obrano odbudowę bazy gospodarczej miast średnich oraz wzmocnienie ich
roli, jako centrów aktywności społecznej i gospodarczej, co
uwarunkowane ma być rozwojem przedsiębiorczości oraz
inwestycjami generującym lokalnie atrakcyjne miejsca pracy. Wykorzystywanie i rozwijanie potencjału rozwojowego
miast średnich ma odbywać się również poprzez poprawę
jakości zarządzania rozwojem i zdolności ich samorządów
do budowania trwałych partnerstw publiczno-publicznych
i międzysektorowych, włączenia lokalnych partnerów do
programowania rozwoju oraz wykorzystania ich zasobów
w realizacji projektów rozwojowych. Sprzyjać to ma stabilizacji i przywracaniu roli średnich miast, jako ważnych centrów
aktywności społecznej i gospodarczej w policentrycznym
systemie osadniczym. W związku z tym, że działania wobec
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

mają być dostosowane do ich wielkości, struktury administracyjnej, pełnionych przez nie funkcji oraz tego, w jakim aspekcie je tracą, realizacja ww. badania, w odniesieniu do obszaru
województwa wielkopolskiego, była odpowiedzią na bieżące
zapotrzebowanie informacyjne w tym zakresie.
Województwo wielkopolskie, poza najniższą stopą bezrobocia w kraju, cechuje także znaczne zróżnicowanie lokalnych rynków pracy i warunków na nich panujących. Rynek
pracy mierzy się obecnie z wieloma złożonymi zjawiskami
problemowymi. Jednym z nich jest zauważany przez wielu
pracodawców powszechny niedobór pracowników odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu. Mając na uwadze
potrzeby analityczne w zakresie badania deficytów i nadwyżek pracowników w danych branżach w kontekście zapotrzebowania pracodawców Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
we współpracy z pracownikami powiatowych urzędów pracy
(PUP) cyklicznie realizuje badanie pn. Barometr potrzeb kadrowych. Rozwinięciem powyższych analiz jest opracowanie pn.
Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce?, w ramach którego zostały przeprowadzone wywiady ankietowe wśród pracodawców działających we wskazanych dla powiatów tzw.
branżach strategicznych, identyfikujące deficyty kadrowe,
plany zatrudnieniowe przedsiębiorstw, wymagania stawiane
osobom chcącym podjąć zatrudnienie, stopień przygotowania zawodowego absolwentów, chęci powierzania zatrudnienia cudzoziemcom, a także możliwości kształcenia w określonych zawodach w systemie instytucjonalnym.
Zachęcając do lektury informujemy jednocześnie, iż pełne
wersje analiz są dostępne na stronach internetowych: Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
(wrot.umww.pl, w zakładce: Baza wiedzy WROT/Opracowania zlecone) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
(wuppoznan.praca.gov.pl, w zakładce: Rynek pracy/Badania
i analizy rynku pracy).

Zespół WROT
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prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek, dr Agnieszka Mrozińska,
dr Anna Bernaciak, dr Wojciech Kisiała, dr Sławomir Palicki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miasta średnie w województwie wielkopolskim
i ich znaczenie dla rozwoju regionu
Cel i zakres badania
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Artykuł powstał na podstawie badania pn. Miasta średnie
w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu1. Jego głównym celem była ocena zdolności miast średnich
w województwie wielkopolskim do pełnienia roli lokalnych/
ponadlokalnych ośrodków rozwoju oraz określenie ich znaczenia dla rozwoju regionu. W opracowaniu za miasta średnie
(utożsamiane najczęściej z miastami powiatowymi – w dalszej
części artykułu pojęcia te będą stosowane zamiennie) uznano następujące miasta województwa wielkopolskiego: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski,
Jarocin, Kępno, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno,
Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrzeszów, Piła,
Pleszew, Rawicz, Słupca, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Trzcianka, Turek, Wągrowiec, Wolsztyn, Września,
Złotów (łącznie 29 spośród 113 miast Wielkopolski, ryc.1).
Cel główny badania został osiągnięty poprzez realizację
pięciu celów szczegółowych:
1) Ocenę poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast
średnich i występującego pod tym względem zróżnicowania;
2) Identyfikację dominujących funkcji miast średnich i kierunków zmian zachodzących w tym zakresie;
3) Wyznaczenie najważniejszych (aktualnych i potencjalnych) potencjałów oraz barier rozwoju miast średnich;
4) Identyfikację powiązań występujących między miastami
a ich otoczeniem oraz delimitację obszarów oddziaływania miast;
5) Charakterystykę i ocenę prowadzonej w województwie
wielkopolskim polityki miejskiej.
Badanie obejmowało obszar województwa wielkopolskiego. Analizie poddane zostały miasta średnie w Wielkopolsce, a w przypadku analiz dotyczących identyfikacji powiązań
i wyznaczenia obszarów oddziaływań miast uwzględnione
zostały także powiązania tych miast z ośrodkami wojewódzkim (Poznaniem) i regionalnym (Aglomeracją Kalisz-Ostrów
Wielkopolski) oraz z miastami położonymi w sąsiednich województwach, tj. będącymi siedzibami powiatów położonych
przy granicy Wielkopolski.
Badanie przeprowadzono na podstawie możliwie najbardziej
aktualnych danych z uwzględnieniem danych historycznych
za okres 2007-2017 – w przypadku analiz dotyczących oceny
1
Badanie zostało zrealizowane w 2019 roku, na zlecenie WROT,
przez Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o.

Ryc. 1. Liczba ludności miast średnich oraz pozostałych miast w województwie
wielkopolskim w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast oraz występującego pod tym względem zróżnicowania.
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane
z rozwojem miast i ich znaczeniem dla rozwoju regionu.
Wykorzystano literaturę przedmiotu, a także zapisy dokumentów strategicznych i planistycznych różnych szczebli
administracji. Zawarto w nim ponadto diagnozę sytuacji
wielkopolskich miast średnich w najważniejszych sferach
życia społeczno-gospodarczego, a także ocenę dynamiki
ich rozwoju oraz ich zróżnicowanie funkcjonalne. Część diagnostyczna obejmowała przede wszystkim analizę zestawu wskaźników, które pozyskano ze źródeł statystycznych
a także z badania ankietowego przeprowadzonego z przedstawicielami urzędów miast średnich. Ważnym elementem
opracowania było wyznaczenie zasięgów oddziaływania
przestrzennego analizowanych miast, które przeprowadzono wykorzystując dwie procedury badawcze, które pozwoliły
wyznaczyć rzeczywiste i teoretyczne obszary ich wpływów.
W pracy zebrano także informacje na temat polityki miejskiej
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prowadzonej w Wielkopolsce, tj. działań podejmowanych na
poziomie lokalnym na rzecz kreowania rozwoju miast średnich. W tym celu wykorzystano literaturę przedmiotu, a także zapisy dokumentów strategicznych i planistycznych różnych szczebli administracji dotyczące poszczególnych sfer
rozwojowych. Podsumowaniem przeprowadzonych analiz
były wnioski i rekomendacje, dotyczące rozwoju miast średnich i ich obszarów oddziaływania.

ale także infrastrukturę transportową i teleinformatyczną.
W paradygmacie miasta XXQ, czyli takiego, które oferuje
mieszkańcom najwyższą jakość życia i nawiązuje do wzrostu zrównoważonego, jako czynniki rozwoju miasta wskazuje się m.in. kapitał gospodarczy, suprastrukturę społeczną,
systemy technologiczne oraz zasoby ekologiczne. W wyróżnionym przez Paryska paradygmacie rozwoju endogennego
w skali regionalnej i lokalnej wśród czynników istotnych dla
rozwoju miasta wymienia się: zasoby ludzkie, zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, zasoby intelektualne, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, bogactwa
naturalne, walory środowiska oraz infrastrukturę techniczną
i społeczną. Sformułowane już w latach 80. ubiegłego wieku
hipotezy bostońskie rozwoju gospodarczego jako główne
czynniki rozwoju wskazywały: demokratyczne społeczeństwo, koncentrację kapitału społecznego i kooperację w gospodarce (Parysek, 2018).
Barierami rozwoju miast mogą być współcześnie cechy/
elementy, które utrudniają zrównoważony rozwój miasta
albo zwiększają wrażliwość jego rozwoju na zmiany zewnętrzne. Wśród nich wymienia się np. 1) niedostosowanie struktury miasta do zmiany lub przystosowania się do
warunków otoczenia – niski poziom przedsiębiorczości
zwiększa inercje systemu miejskiego, 2) fragmentaryzację,
czyli zbyt mocno wyodrębniające się elementy struktury
gospodarczej skutkujące ograniczeniem sieci powiązań gospodarczych, 3) nadmierną specjalizację – zdolność adaptacyjna struktury jest podporządkowana jednemu sektorowi
bądź nawet jednej branży, 4) nieefektywność – gdy struktura miasta nie zapewnia pożądanych rezultatów w relacji do
nakładów, co oznacza niekonkurencyjną bazę ekonomiczną, 5) niedomiar – gdy struktury miasta są niewystarczalne,
co skutkuje defektami w miejskim systemie społecznym
(np. brak stabilności miejsc pracy), 6) niezgodność struktury
oznaczająca brak współdziałania zapewniającego korzyści –
w systemie miejskim nie pojawią się efekty korzyści komplementarności (por. Konecka-Szydłowska, 2018).
Nasilenie procesów suburbanizacji, rosnąca rola systemowego podejścia w badaniach miast, wzrost znaczenia
usieciowienia gospodarki, ale także postęp naukowo-techniczny ułatwiający przepływy ludzi i towarów wymuszają
potrzebę przejścia z badań miast w granicach administracyjnych na rzecz badania jednostek w układach funkcjonalnych. Do takiego podejścia nawiązują ustalenia Krajowej
Polityki Miejskiej (2015) oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (2019).
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 miejskie obszary funkcjonalne (MOF) definiuje się jako
układy osadnicze ciągłe przestrzennie, złożone z odrębnych
administracyjnie jednostek. Obszar taki obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Dużą rolę odgrywają tu wewnętrzne powiązania
między miastem rdzeniowym a jego obszarem funkcjonalnym, wyrażające się głównie w: dojazdach do pracy, intensywności zagospodarowania, wielkości przepływu towarów
i usług o zróżnicowanym charakterze, wzajemnym powiązaniu rynku pracy i rynku mieszkaniowego, infrastruktury technicznej oraz struktur przyrodniczych (Kociuba, 2015).
MOF stają się współcześnie podmiotem polityki rozwoju
(Szafranek, 2019). Przyjmuje się, że podstawowym kierunkiem

Problematyka rozwoju miast
Miasto wraz ze strefą podmiejską może być traktowane jako
społeczno-ekonomiczny region węzłowy, gdzie węzłem jest
centrum obszaru (miasto), a tereny otaczające strefy podmiejskiej stanowią obszary uzupełniające. Dobrym przykładem węzłowego regionu miejskiego jest aglomeracja. Przyjmując, że miasto jest regionem węzłowym można wskazać
teorie rozwoju regionalnego wyjaśniające jego rozwój. Dotychczas powstało kilkadziesiąt takich teorii, z których wiele nadal jest wykorzystywanych w literaturze geograficznej
i ekonomicznej. Należą do nich: teoria ośrodków centralnych
Christallera, teoria biegunów wzrostu Perroux, teoria bazy
ekonomicznej miasta (Dziewoński, 1967) i powiązana z nią
teoria bazy eksportowej, teoria kumulatywnej przyczynowości, teoria nierównomiernego rozwoju Hirschmana, teoria
spolaryzowanego rozwoju Friedmanna, teoria cyklu życia
produktu Vernona, teoria przestrzennego podziału pracy
Massey, teoria samoorganizacji przestrzennej, a z nowszych
także koncepcje regionalnych systemów innowacji, koncepcje regionów uczących się oraz koncepcje pokrewnej różnorodności powiązanej ze znaczeniem rozmaitych form bliskości dla rozwoju innowacji w miastach i regionach (Gaczek,
2015).
Czynniki rozwoju miast są zbliżone do czynników rozwoju regionalnego, z tym że procesy rozwojowe miast
przyjmują zazwyczaj większą dynamikę. Przegląd literatury
i teorii rozwoju regionalnego pokazuje złożoność i mnogość czynników czy uwarunkowań wpływających na rozwój
miast. Czynniki rozwoju miast i regionów w pojawiających
się paradygmatach czy koncepcjach rozwoju społecznogospodarczego są zróżnicowane (Parysek, 2018). Według
paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy, który w literaturze przedmiotu występuje od ostatniej dekady ubiegłego wieku, czynnikami rozwoju są m.in. potencjał naukowy,
wiedza, informacja, kapitał ludzki, badania i rozwój, usieciowienie gospodarki, dominacja sektora usług, w tym głównie
teleinformatycznych. W paradygmacie gospodarki kreatywnej jako czynniki rozwoju wymienia się technologie, talenty oraz tolerancję i zróżnicowanie społeczne. W koncepcji
miasta inteligentnego (ang. smart city) wśród czynników
rozwoju wskazuje się m.in. kapitał ludzki, kapitał społeczny,
technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastrukturę
oraz demokrację uczestniczącą. W paradygmacie rozwoju
endogennego miast, który rozwinął się w przedostatniej
dekadzie ubiegłego wieku i wydaje się mieć duże znaczenie dla wyjaśnienia procesów rozwoju miast średniej wielkości, wśród czynników wyróżnia się takie, jak: zarządzanie
gospodarcze, zarządzanie finansowe, kontrola, usługi strefy finansowej i biznesowej, usługi projektowe, kultura oraz
inne dziedziny kreatywne gospodarki, relacje z otoczeniem,
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działań władz regionalnych dotyczących MOF jest rozwijanie
kultury współpracy jednostek samorządowych, która powinna przyjąć postać realnego, partnerskiego i efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów rozwoju zarówno
w układzie pionowym, jak i poziomym. Szczególną rolę przypisano w tym zakresie miastom, które stają się motorami rozwoju innowacyjnego, zrównoważonego i jednocześnie konkurencyjnego.
Znaczenie ośrodków miejskich dla społeczno-gospodarczego rozwoju w przestrzeni jest powszechnie podkreślane
w badaniach z zakresu geografii ekonomicznej, ekonomii,
ale także w dyscyplinach, takich jak architektura i urbanistyka, socjologia czy historia sztuki (Domański, 1997, 2012).
Wśród prowadzonych badań dominują analizy wielkich
miast, aglomeracji i metropolii. Należy jednak podkreślić,
że miasta małe i średnie również oddziałują na rozwój terenów otaczających. Szczególnie dotyczy to miast, pełniących
określone funkcje administracyjne oraz tych, w których znajdują się siedziby władz gminnych i powiatowych. Znaczenie
miast powiatowych dla pobudzania rozwoju terytorium
powiatu wynika z typów ich oddziaływań na bezpośrednie
otoczenie. Są to: 1) pośredniczenie w wymianie, 2) agregowanie potrzeb mieszkańców powiatu, 3) stanowienie lokalnego miejsca koncentracji dóbr i usług, 4) prezentowanie
dóbr i usług – inspirowanie rozwoju mniejszych jednostek
terytorialnych w powiecie, 5) pośredniczenie w przenikaniu
informacji, w tym zapewnienie dostępu do wiedzy, technologii i nowych idei (Czornik, 2014). Oczywiście większe
miasta, będące zwykle miastami na prawach powiatu lub
centrami subregionalnymi, mają większy zasięg rynkowy
w przestrzeni i ich oddziaływanie na rozwój innych jednostek jest większe. W przypadku oddziaływania miast powiatowych duże znaczenie mają też możliwości i zdolność
absorpcji czynników wzrostu i generowanych informacji do
otoczenia.

wskaźników wykorzystanych do opisu sytuacji miast w tych
sferach dokonano ogólnej oceny poziomu oraz dynamiki
(w latach 2011-2017) rozwoju miast średnich. W tym celu
wykorzystano analizę skupień, w której uwzględniono
w sumie 27 wskaźników (tab. 1).

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
miast średnich w województwie
wielkopolskim
Poziom rozwoju miast średnich w Wielkopolsce
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Identyfikację poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
miast średnich w województwie wielkopolskim przeprowadzono z wykorzystaniem danych statystycznych dla okresu
2007-2017 i danych pozyskanych z badania ankietowego
CAWI – wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony internetowej, uzupełnionego badaniem ankietowym CATI – wspomaganym komputerowo wywiadem
telefonicznym, które skierowane było do przedstawicieli
urzędów miast.
Za pomocą analizy wskaźnikowej przeprowadzono
identyfikację poziomu rozwoju miast średnich w takich
sferach jak: sytuacja demograficzna, sytuacja ekonomiczna, sytuacja na rynku pracy i kapitał ludzki, infrastruktura komunalna i mieszkalnictwo, infrastruktura i dostępność transportowa oraz infrastruktura komunikacyjna,
infrastruktura społeczna, środowisko, atrakcyjność turystyczna, procesy urbanizacji i rewitalizacja. Na podstawie

Tab. 1. Wskaźniki wykorzystane w analizie skupień do oceny poziomu i dynamiki
rozwoju miast średnich w Wielkopolsce
Sfera

Wskaźniki
1.	 Saldo migracji na 1 000 osób
2.	 Przyrost naturalny na 1 000 osób
Sytuacja demo3.	 Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba
graficzna
osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym)
4.	 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 osób w wieku
produkcyjnym
5.	 Liczba spółek handlowych z kapitałem zagraSytuacja ekononicznym na 10 tys. mieszkańców (dla gmin
miczna
miejsko-wiejskich: cała gmina)
6.	 Gminne wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) na 1 mieszkańca (dla
gmin miejsko-wiejskich: cała gmina)
7.	 Wskaźnik bezrobocia (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina)
8.	 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 mieszkańców
Sytuacja na rynku
w wieku produkcyjnym
pracy i kapitał
9.	 Udział beneficjentów środowiskowej pomocy
ludzki
społecznej poniżej kryterium dochodowego
w liczbie ludności ogółem (dla gmin miejsko
-wiejskich: cała gmina)
10.	Przeciętna powierzchnia mieszkania
Infrastruktura
11.	Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców
komunalna
12.	Udział osób korzystających z instalacji kanalii mieszkalnictwo
zacyjnej w ludności ogółem
13.	Gęstość ścieżek rowerowych – długość ścieżek
na 10 tys. km2 (dla gmin miejsko-wiejskich: cała
Infrastruktura
gmina)
i dostępność
14.	Penetracja lokalowa zasięgami internetu statransportowa
cjonarnego o przepustowości minimum 100
oraz infrastruktuMb/s (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina)
ra komunikacyjna 15.	Dostępność czasowa – dojazd do Poznania
transportem prywatnym – samochodem osobowym (dane za 2019 rok)
16.	Odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową
17.	Liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej
Infrastruktura
na 1 mieszkańca
społeczna
18.	Liczba uczniów przypadających na 1 oddział
w szkole podstawowej
19.	Ilość zmieszanych odpadów zebranych w ciągu
roku z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca (dane za 2016 rok)
20.	Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni
Środowisko
ścieków
21.	Udział terenów zielonych (wraz z lasami) w powierzchni ogółem
22.	Liczba obiektów noclegowych na 1 000 mieszkańców
23.	Liczba miejsc noclegowych na 1 000 mieszAtrakcyjność
kańców
turystyczna
24.	Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 mieszkańców
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Sfera

Wskaźniki
25.	Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na
1 000 ludności
26.	Udział liczby mieszkań oddanych do użytkowania w liczbie mieszkań w całkowitym
zasobie mieszkań
Procesy urbaniza27.	Relacja liczby mieszkań oddanych do użytkocji i rewitalizacji
wania na 1 000 ludności w mieście do liczby
mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000
ludności w gminach sąsiadujących (dla gmin
miejsko-wiejskich: cała gmina)
Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzone analizy pozwoliły wyodrębnić trzy grupy
miast podobnych do siebie pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 2017 roku (tab. 2).
Tab. 2. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego w 2017 roku
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Gostyń, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Międzychód,
Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrzeszów, Pleszew, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn
Chodzież, Czarnków, Gniezno, Koło, Konin, Kościan,
Leszno, Piła, Rawicz, Słupca, Trzcianka, Turek, Złotów
Grodzisk Wielkopolski, Wągrowiec, Września

Źródło: Opracowanie własne

W pierwszej grupie znalazły się miasta cechujące się
przede wszystkim średnimi wartościami większości wskaźników. Osiągały one stosunkowo najniższe wartości gęstości ścieżek rowerowych i najwyższe wartości odsetka dzieci objętych opieką żłobkową i udziału terenów zielonych
w ogólnej powierzchni. Przodowały też pod względem wartości niezbyt korzystnych cech ekonomicznych – wskaźnika
bezrobocia i udziału beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej według kryterium dochodowego w ludności
ogółem.
Drugą grupę stanowiły miasta, które odnotowały
względnie niższe wartości wskaźników demograficznych
(oprócz obciążenia demograficznego) i przedsiębiorczości,
a także dotyczących: przeciętnej powierzchni mieszkań,
liczby uczniów w klasach szkół podstawowych, ilości zmieszanych odpadów zebranych z gospodarstw domowych.
Charakteryzowały się one także zdecydowanie niższymi
wartościami wskaźników ze sfer: atrakcyjność turystyczna
oraz urbanizacja i rewitalizacja. Stosunkowo wyższe wartości wskaźników zidentyfikowano w tej grupie miast w przypadku wszystkich zmiennych związanych z infrastrukturą
i dostępnością transportową oraz infrastrukturą komunikacyjną, a także wskaźników dotyczących bezrobocia, odsetka korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej,
obciążenia demograficznego, gęstości ścieżek rowerowych
i penetracji lokalowej internetem szerokopasmowym.
Grupa trzecia to miasta wyróżniające się przeciętnie
wyższymi wartościami wskaźników ze sfer atrakcyjność turystyczna oraz urbanizacja i rewitalizacja, a także dotyczących salda migracji, przyrostu naturalnego i wpływów z PIT.
Względnie niższe poziomy wskaźników zaobserwowano
natomiast w przypadku: penetracji lokalowej internetem
szerokopasmowym, czasu dojazdu do Poznania, odsetka
dzieci objętych opieką żłobkową i liczby udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej per capita, wskaźnika
obciążenia demograficznego, udziału terenów zielonych
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w powierzchni ogółem oraz odsetka korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej.
W przypadku dynamiki zjawisk w latach 2011-2017
miasta średnie przyporządkowano natomiast do pięciu grup
(tab. 3).
W ramach grupowania wyodrębniły się dwie grupy
jednoelementowe. W grupie drugiej znalazł się Czarnków,
który wyróżniał się wśród miast względnie najniższymi indeksami dynamiki dla wskaźników dotyczących: przyrostu
naturalnego, bezrobocia, odsetka dzieci objętych opieką
żłobkową, udziału terenów zielonych, wszystkich wskaźników ze sfery urbanizacja i rewitalizacja oraz liczby miejsc
noclegowych i liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym. Czarnków cechowała też względnie najwyższa
dynamika salda migracji na 1 000 osób i liczby spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. mieszkańców.
Grupę trzecią stanowił Złotów, który wyróżniał się stosunkowo wysoką dynamiką wskaźników przypisanych do
sfer atrakcyjność turystyczna oraz rynek pracy i kapitał ludzki, a także dotyczących ilości zebranych odpadów zmieszanych, liczby podmiotów gospodarczych oraz infrastruktury
społecznej dla młodego pokolenia – odsetka dzieci objętych
opieką żłobkową i przeciętnej liczby uczniów w oddziale
w szkole podstawowej. W przypadku pozostałych zmiennych
indeksy dynamiki kształtowały się na przeciętnym poziomie.
Pierwszą grupę tworzyły natomiast miasta o przeciętnej
dynamice niemal wszystkich wskaźników. Wyjątek stanowił
wskaźnik dotyczący ilości odpadów zmieszanych zebranych z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca, w przypadku którego dynamika była względnie najniższa.
Dla grupy czwartej charakterystyczne były stosunkowo
najniższe wartości dynamiki wskaźników: bezrobocia, odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz przeciętnej powierzchni mieszkania. Wyższa od
pozostałych grup miast była natomiast dynamika wartości
wskaźników ze sfer urbanizacja i rewitalizacja oraz odsetka
korzystających z instalacji kanalizacyjnej.
Miasta przyporządkowane do grupy piątej odnotowywały natomiast relatywnie wyższe wartości dynamiki zmian
udziału terenów zielonych w powierzchni ogółem, natomiast niższe indeksy dynamiki liczby spółek handlowych
z kapitałem zagranicznym na 10 tys. mieszkańców, dochodów z PIT na 1 mieszkańca oraz przeciętnej powierzchni
mieszkania.
Tab. 3. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie 2011-2017

Grupa 1

Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kępno, Koło, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, Ostrzeszów, Pleszew, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska,
Trzcianka, Wągrowiec

Grupa 2

Czarnków

Grupa 3

Złotów

Grupa 4

Grodzisk Wielkopolski, Oborniki, Rawicz, Wolsztyn,
Września

Grupa 5

Chodzież, Konin, Piła, Słupca, Turek

Źródło: Opracowanie własne
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Zróżnicowanie funkcjonalne miast średnich w Wielkopolsce

Jednym z elementów diagnozy sytuacji miast średnich była
analiza ich struktury funkcjonalnej, w której posłużono się danymi dotyczącymi liczby pracujących w poszczególnych sekcjach PKD 2007 w latach 2008 i 2017. Typy funkcjonalne miast
określono wzorując się się na metodzie zaprezentowanej
przez Jerczyńskiego (1977), polegającej na zakwalifikowaniu
miasta do jednego z typów funkcjonalnych: przemysłowego,
usługowego lub typów mieszanych (przemysłowo-usługowego lub usługowo-przemysłowego)2.
W 2008 roku najwięcej miast średnich w Wielkopolsce
zakwalifikowano do typu mieszanego – przemysłowo-usługowego (10 miast). Do miast o dominującym sektorze usługowym zaliczono 9 miast i były to zarówno ośrodki subregionalne: Gniezno, Konin, Leszno, jak i miasta o mniejszej liczbie
ludności: Czarnków i Wolsztyn. Najmniej miast zakwalifikowano do typu przemysłowego – jedynie Czarnków i Ostrzeszów. W 2017 roku dwa miasta (Czarnków i Gostyń) nadal
scharakteryzowano jako typ przemysłowy. Najwięcej miast
(11) zakwalifikowano do typu usługowego, a po 8 miast do
każdego z typów mieszanych (tab. 4).
Porównując sytuację w latach 2008 i 2017 można zauważyć, że 17 miast należało ponownie do tego samego typu
funkcjonalnego. Jedno miasto (Gostyń) przeszło z typu przemysłowo-usługowego do przemysłowego, a w pozostałych
przypadkach można było obserwować, zauważalny także na
poziomie krajowym, proces tercjaryzacji gospodarki, a więc
zwiększania się roli sektora usługowego. Z typu przemysłowo
-usługowego na usługowo-przemysłowy przeszły: Chodzież,
Jarocin, Krotoszyn, Słupca i Turek, a z typu usługowo-przemysłowego na typ usługowy: Śrem, Leszno i Międzychód. Wągrowiec i Września z typu usługowo-przemysłowego przeszły
natomiast do typu przemysłowo-usługowego, co miało zapewne związek z odnotowanymi w tych miastach inwestycjami o charakterze przemysłowym.

Podsumowanie

8

Przeprowadzona diagnoza miast średnich w województwie
wielkopolskim pozwala stwierdzić, że znajdują się one na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz charakteryzują się różną dynamiką rozwoju. Oprócz oczywistej
różnorodności wynikającej z lokalnych uwarunkowań o charakterze geograficznym, środowiskowym, gospodarczym,
można także zauważyć pewne wspólne cechy tych miast.
Sieć osadniczą regionu cechuje korzystny rozkład przestrzenny jednostek. Miasta średnie rozlokowane są w miarę
równomiernie wzdłuż korytarzy transportowych. Szczególnie korzystne położenie to domena miast leżących blisko
autostrady A2 oraz dróg ekspresowych. Takie ich rozmieszczenie powoduje, że dostęp do centralnie położnej stolicy
województwa może być problematyczny jedynie dla miast
położonych skrajnie na północy lub południu regionu. Można
więc powiedzieć, że mieszkańcy miast średnich mają możliwość łatwego przemieszczania się w ramach województwa,
co czyni ich bardziej mobilnymi na rynku pracy i stwarza możliwości do rozwijania działalności z zakresu logistyki i magazynowania.
2
Ze względu na bardzo niski udział rolnictwa w strukturze nie wyróżniono typu rolniczego.
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Tab. 4. Typy funkcjonalne miast średnich Wielkopolski w latach 2008 i 2017
2008

2017

Chodzież
Czarnków
Gniezno
Gostyń
Grodzisk Wielkopolski
Jarocin
Kępno

Nazwa miasta

PU
P
U
PU
UP
PU
PU

UP
P
U
P
UP
UP
PU

Koło

PU

PU

Konin
Kościan
Krotoszyn
Leszno
Międzychód
Nowy Tomyśl
Oborniki
Ostrzeszów
Piła
Pleszew
Rawicz
Słupca
Szamotuły
Śrem
Środa Wielkopolska
Trzcianka
Turek
Wągrowiec
Wolsztyn
Września
Złotów

U
U
PU
UP
UP
PU
UP
P
U
U
U
PU
U
UP
PU
PU
PU
UP
U
UP
UP

U
U
UP
U
U
PU
UP
PU
U
U
U
UP
U
U
PU
PU
UP
PU
U
PU
UP

Objaśnienia: P – typ przemysłowy, U – typ usługowy, UP – typ usługowo-przemysłowy, PU- typ
przemysłowo-usługowy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W miastach średnich wysoko ocenić należy stan środowiska przyrodniczego. Walory przyrodnicze stwarzają atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Czyste środowisko sprzyja
wysokiej jakości życia mieszkańców i stwarza warunki do
rozwoju szeroko rozumianej rekreacji. Tereny atrakcyjne
przyrodniczo są także wykorzystywane (a w przyszłości można ich wykorzystanie jeszcze zwiększyć) turystycznie, ale potencjał atrakcyjności turystycznej należałoby sprofilować do
skali lokalnej.
Walorem miast średnich jest rozwinięty i dobrej jakości
kapitał ludzki, bazujący na wysokiej kulturze pracy, przedsiębiorczości i tradycji gospodarności. Wartości wskaźników
przedsiębiorczości były w miastach średnich wysokie i towarzyszyły im (jak zresztą w całym województwie) niskie wartości wskaźnika bezrobocia. Miasta średnie, choć w mniejszym
stopniu niż Poznań i jego okolice, przyciągały inwestycje z kapitałem zagranicznym. Wysoko ocenić należy także kapitał
społeczny, związany z aktywnością mieszkańców i licznymi
działaniami oddolnymi – dostrzegalnymi zwłaszcza w miastach wyróżniających się sytuacją ekonomiczną.
Miasta średnie wyróżniały się gospodarczo na tle terenów
sąsiednich. Struktura rodzajów działalności gospodarczej,
w której pracowali mieszkańcy miast nie była „sztywna” i wykazywała tendencje do zmienności. W większości miast średnich zwiększył się udział pracujących w usługach (rynkowych
i nierynkowych), m.in. w administracji publicznej i obronie
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narodowej, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, działalności związanej z rozrywką i rekreacją. Zmniejszył
się natomiast udział pracujących w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, a więc w sekcjach charakterystycznych
dla pracujących na terenach wiejskich, oraz w działalności
związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi czy informacją i komunikacją, które są z kolei w większym
stopniu skupione w dużych miastach. Miasta średnie poprawiały swoją zdolność do wytwarzania towarów i świadczenia
usług nie tylko na własne potrzeby, ale także w celu obsłużenia terenów sąsiednich, przez co stają się lokalnymi centrami
świadczenia usług dla lokalnego zaplecza i stanowią pośredni
poziom w hierarchicznej strukturze osadniczej.
Jedną z największych barier rozwojowych zidentyfikowanych dla miast średnich jest ograniczenie możliwości rozwoju przestrzennego. Gminy miejskie zauważają problem przestrzeni zamkniętych granicami miast, a więc kurczących się
zasobów terenów inwestycyjnych bądź braku własności istniejących terenów. Przezwyciężenia tej bariery należy doszukiwać się w optymalizacji wykorzystania istniejących terenów
oraz możliwości współpracy z gminami ościennymi.
W miastach średnich pojawiają się także trudności o charakterze demograficznym związane z tym, że przyrost naturalny nie rekompensuje ubytku migracyjnego, a saldo migracji coraz częściej przyjmuje wartości ujemne. Tendencja
starzenia się społeczeństwa, widoczna w całym kraju, w miastach średnich jest zauważalna w sposób szczególny, gdyż są
one o wiele mniej atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy często
podejmują decyzję o migracji do dużych miast. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zmniejsza się co będzie miało w bliskiej przyszłości duży wpływ na
rynek pracy, a zdarza się, że już dziś skutkuje zjawiskiem braku rąk do pracy (zwłaszcza do pracy prostej i fizycznej).
Bliskość dużych miast jest dla miast średnich z jednej strony zaletą, bo przy dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej
można korzystać z dobrodziejstw rozwiniętego rynku pracy
(np. wyższych wynagrodzeń, możliwości realizacji aspiracji zawodowych), a przy okazji w podróżach z pracy do miejsca zamieszkania w mieście średnim uniknąć niekorzyści aglomeracji.
Z drugiej strony atrakcyjność dużych miast (m.in. spowodowana koncentracją funkcji wyższego rzędu) powoduje, że stają się
one jednocześnie zagrożeniem dla miast średnich – zauważalny jest odpływ dobrze wykształconych i kreatywnych młodych
ludzi. Poznań – jako duże miasto i stolica regionu, oraz Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – z uwagi na uprzywilejowanie w polityce rozwojowej, są szczególnymi konkurentami dla ponad
50-tysięcznych miast średnich (Leszna, Gniezna, Konina).
W miastach średnich brakowało ośrodków wsparcia innowacyjności, które zlokalizowane są głównie w stolicy
województwa i jej okolicach – instytucje otoczenia biznesu
w miastach średnich, jeśli już istniały, to w miastach dobrze
rozwiniętych gospodarczo i skupiały się na wspieraniu przedsiębiorczości.
Jako bariery rozwojowe miast średnich zidentyfikowano
także problemy, z którymi spotyka się większość samorządów w Polsce. Wśród nich wymienić można skomplikowane
procedury administracyjne, zmieniające się przepisy prawa,
które destabilizują sytuację finansową miast, brak chęci do
współpracy międzysamorządowej czy rozległy transfer pakietu socjalnego. Do barier rozwoju zaliczano także zbyt niskie

dochody miast (niewystarczający udział w dochodach z CIT
i PIT oraz brak udziału w dochodach z VAT) przy wzroście liczby zadań własnych i zleconych.

Delimitacja obszarów oddziaływań miast
powiatowych województwa wielkopolskiego
W celu wyznaczenia zasięgów oddziaływania przestrzennego
analizowanych miast wykorzystano dwie procedury badawcze. Postępowanie badawcze w ramach pierwszej z nich polegało na delimitacji obszarów oddziaływania na podstawie
faktycznych powiązań funkcjonalnych zidentyfikowanych
pomiędzy badanymi miastami a ich otoczeniem. Druga procedura prowadziła natomiast do delimitacji teoretycznych
zasięgów oddziaływania, a jej podstawą był, szeroko wykorzystywany w badaniach geograficznych i przestrzenno-ekonomicznych, model grawitacji.
Procedura delimitacyjna bazująca na identyfikacji i analizie faktycznych powiązań miast z ich otoczeniem, doprowadziła do wyznaczenia stref oddziaływania, które utożsamiono
z obszarami funkcjonalnymi miast. Przebieg granic wyznaczonych obszarów wynikał z kształtowania się powiązań
w ramach pięciu sfer: rynek pracy, ruch ludności, edukacja,
ochrona zdrowia i transport zbiorowy. Ostatecznie, wydzielając obszary oddziaływania, wyróżniono cztery rodzaje gmin
(ryc. 2):
1) gminy wchodzące w skład stref silnego oddziaływania,
2) gminy wchodzące w skład stref słabszego oddziaływania,
3) gminy warunkowo zaliczone do stref słabszego oddziaływania,
4) gminy poza zasięgiem oddziaływania miast powiatowych, które uznano za zmarginalizowane lub zagrożone
marginalizacją.
W ramach drugiej procedury delimitacyjnej wykorzystano model grawitacji. Wyznaczone w ten sposób strefy ciążenia grawitacyjnego nie wynikają z faktycznych powiazań
miast z ich otoczeniem, a są raczej hipotetycznymi zasięgami
oddziaływania. Na ich kształt wpływa potencjał społecznogospodarczy nagromadzony w poszczególnych miastach
powiatowych oraz odległość dzieląca te miasta od gmin
stanowiących ich teoretyczne zaplecze. Finalny podział na
obszary oddziaływania (ryc. 3) określony został z wykorzystaniem miary syntetycznej, jako masy opisującej badane jednostki. Wskaźnik syntetyczny skonstruowano na podstawie
danych dotyczących liczby ludności, podmiotów gospodarczych, pracujących, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
porad lekarskich.
Wyniki przeprowadzonych procedur delimitacyjnych
wykazały wiele podobieństw, ale i pewne rozbieżności w zakresie przebiegu granic obszarów oddziaływania miast powiatowych Wielkopolski. Spośród 194 gmin województwa,
stanowiących potencjalne strefy ciążenia 32 miast (31 miast
będących siedzibami powiatów i Trzcianki) w obszarze oddziaływania tego samego miasta, bez względu na zastosowaną procedurę delimitacyjną, znalazło się 150 gmin (77,3%).
Zasięgi grawitacyjne częściej przekraczały granice powiatów, a nawet województwa, podczas gdy zasięgi miejskich
obszarów funkcjonalnych w dużym stopniu były zgodne
z powiatowym podziałem administracyjnym województwa
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i w żadnym przypadku nie obejmowały gmin spoza Wielkopolski. Oznacza to, że uwarunkowania instytucjonalno-administracyjne są istotną determinantą kształtowania się powiązań
między miastami i ich otoczeniem. Wśród obszarów oddziaływania, których granice były zbieżne w obu procedurach delimitacyjnych znalazły się strefy Chodzieży, Pleszewa i Śremu.
Obszary te pokrywały się równocześnie z granicami właściwych powiatów (chodzieskiego, pleszewskiego i śremskiego).
Wielkopolskie gminy, które znalazły się w strefach ciążenia grawitacyjnego miast z innych województw (w sumie 11
gmin) należy uznać za zagrożone marginalizacją, w kontekście dezintegracji z siecią osadniczą województwa wielkopolskiego. Ponad połowa z tych gmin znalazła się poza zasięgiem
oddziaływania miast powiatowych również w procedurze
delimitacji obszarów funkcjonalnych. Gminami tymi były:
Drawsko i Krzyż Wielkopolski (powiat czarnkowsko-trzcianecki), Chodów (powiat kolski), Wijewo (powiat leszczyński),
Jutrosin (powiat rawicki) oraz Orchowo (powiat słupecki).
Peryferyjne położenie tych gmin w połączeniu z niewielkim
potencjałem społeczno-gospodarczym oraz brakiem powiązań integrujących je z wielkopolskimi miastami powiatowymi
dają podstawę do uznania tej grupy za gminy zmarginalizowane. Wraz z pozostałymi gminami nieprzypisanymi do żadnego miejskiego obszaru funkcjonalnego (dodatkowo Pogorzela z powiatu gostyńskiego, Przedecz z powiatu kolskiego,
Sompolno i Wierzbinek z powiatu konińskiego, Sulmierzyce
z powiatu krotoszyńskiego, Białośliwie i Łobżenica z powiatu
pilskiego, Powidz z powiatu słupeckiego oraz Okonek z powiatu złotowskiego) powinny one zostać objęte interwencją
publiczną, szczególnie w kontekście działań mających na celu
ich integrację z wielkopolskimi miastami (np. poprzez zwiększanie liczby połączeń komunikacyjnych).
Miastem, które w najmniejszym stopniu oddziałuje na otoczenie była Trzcianka. W jej zasięgu grawitacyjnym znalazła się
tyko jedna gmina (Człopa z województwa zachodniopomorskiego), a powiązania funkcjonalne wykazały, że wokół miasta nie wykształciła się żadna strefa wpływów. Ograniczone
oddziaływanie Trzcianki, pomimo iż dysponuje potencjałem
demograficznym ponad dwukrotnie większym od Czarnkowa, dowodzi z jednej strony mniej korzystanego położenia
geograficznego Trzcianki, a z drugiej wskazuje na istotną rolę
funkcji administracyjnych (których w Czarnkowie jest więcej) w formowaniu zasięgów odziaływania miast. Niewielką
siłę oddziaływania na otoczenie miały ponadto Międzychód,
Oborniki, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Czarnków i Chodzież. W przypadku Czarnkowa i Międzychodu kluczową rolę odgrywał ich niski potencjał demograficzny i społeczno-gospodarczy, natomiast pozostałe wymienione miasta
położone były w strefie intensywnych oddziaływań innych
dużych miast (przede wszystkim Poznania i Piły), co znacznie
ograniczało zasięgi przestrzenne ich wpływów.
W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że obszary
położone na wschodzie województwa cechuje niższy poziom
rozwoju gospodarczego w stosunku do obszarów centralnej
i zachodniej części Wielkopolski. Problemy rozwojowe zidentyfikowano ponadto w obszarach przygranicznych na północy
regionu. Równocześnie zaobserwowano, że sieć osadnicza na
tych terenach jest mniej rozwinięta, a co za tym idzie obszary
oddziaływania miast powiatowych są tam, co do zasady, większe (jeśli chodzi o liczbę gmin) względem pozostałych terenów

numer XII (2019) lipiec–grudzień
Ryc. 2. Zasięgi stref oddziaływania miast średnich (powiatowych) województwa
wielkopolskiego – ujęcie syntetyczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, SIO MEN, NFZ, portalu e-podróżnik oraz stron
internetowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w województwie wielkopolskim

Ryc. 3. Obszary oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego –
delimitacja na podstawie modelu grawitacji i wskaźnika syntetyzującego miary
elementarne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

(w szczególności centralnej i południowo-zachodniej części województwa). Mimo że obszary te charakteryzują się
niższym poziomem rozwoju, to jednak ich rdzenie (miasta
powiatowe) pełnią ważną rolę ponadlokalnych ośrodków
rozwoju. Wpływa na to w dużym stopniu znaczna odległość
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jaka dzieli gminy wchodzące w skład obszarów położonych
peryferyjnie oraz stolicę województwa.
Ze względu na gęstszą sieć osadniczą w centralnej i zachodniej Wielkopolsce obszary oddziaływania miast powiatowych położonych w tych częściach województwa są generalnie mniejsze
pod względem liczby gmin, ale równocześnie cechuje je duży
potencjał demograficzny. Zagrożeniem dla obszarów oddziaływania tych miast jest postępująca dominacja Poznania, jako
ośrodka stanowiącego wojewódzkie centrum dyspozycji, a jednocześnie będącego głównym węzłem komunikacyjnym (drogowym, kolejowym i lotniczym), siedzibą najważniejszych wojewódzkich instytucji polityczno-administracyjnych, finansowych,
przemysłowych i usługowych, a także naukowo-badawczych.
Istnieje zagrożenie, że miasta powiatowe leżące blisko stolicy
województwa nie będą w stanie oferować usług, miejsc pracy
czy też innych rodzajów działalności społeczno-gospodarczej
przyciągających ludność z otaczających gmin. W konsekwencji
tego skala przestrzenna ich zasięgów rynkowych będzie malała na rzecz rosnącego zasięgu odziaływania Poznania i staną się
one zapleczem stolicy regionu. Szansą rozwoju tych miejsc jest
wzrost endogeniczny bazujący na lokalnych zasobach i czynnikach, takich jak lokalna przedsiębiorczość, tradycja i specjalizacja
określonych działalności, walory środowiska przyrodniczego, dostępność terenów inwestycyjnych, zachęty podatkowe i aktywna polityka prorozwojowa władz lokalnych.

wyższego szczebla, np. planu zagospodarowania przestrzennego województwa, czy dokumentów własnych – np. strategii rozwoju, inne przyjmują model wskazania celu/priorytetu
głównego, a następnie konkretnych kierunków. Są także takie, w których tego elementu nie zidentyfikowano. Brak celów w prowadzonej polityce przestrzennej może potencjalnie
wpływać na jej niższą skuteczność. Bardzo zróżnicowany jest
w gminach stopień pokrycia aktualnymi MPZP oraz planami
miejscowymi w opracowaniu. Średni odsetek powierzchni pokrytej MPZP wynosił niespełna 45%, przy czym wartości wahały się w przedziale od 2% do 100%. Odsetek powierzchni,
dla której plany są opracowywane średnio wynosił około 12%,
zawierając się w przedziale między 0,4% a 100%. Nie występuje prawidłowość między aktualnością studium a stopniem
pokrycia MPZP (i MPZP w opracowaniu).
Rewitalizacja jest w analizowanych miastach traktowana
jako ważne, użyteczne instrumentarium rozwoju lokalnego poprzez interwencje na obszarach zdegradowanych. Samorządy
podejmują wysiłki pozyskania wsparcia z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z tego zakresu. Obszary interwencji
przewidywane w ramach tworzonych programów rewitalizacji
w znacznej mierze wykazują pewien uniwersalny wzór – za wiodące i nadrzędne uznawane są niemal powszechnie działania
w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz społecznej (w zbadanych miastach te trzy sfery angażują średnio 88%
planowanych nakładów na rewitalizację). W stosunkowo nielicznych przypadkach można dostrzec inicjatywy idące w kierunku
rozwoju sfery gospodarczej i środowiskowej.
W zakresie kształtowania polityki transportowej i zagadnień
mobilności miejskiej wykazano, że miasta (gminy) nie posiadają
ujednoliconych (porównywalnych) dokumentów strategicznych dotyczących tych zagadnień. Często plany (zrównoważonej) mobilności miejskiej stanowią element innych opracowań
(planów gospodarki niskoemisyjnej), rzadziej są samodzielnym
dokumentem. Natomiast zawarte w programach cele są często
niespójne, a realizacja jednego czasami utrudnia osiąganie innych. Jest to zdecydowanie jeden z wysokonakładowych, a zarazem strategicznych (dla mieszkańców) obszarów, który wymaga optymalizacji i podniesienia jakości zarządzania.
Bezpośrednio powiązana z tym obszarem jest kwestia
ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Treść większości programów strategicznych z tego zakresu pozwala
stwierdzić, że miasta borykają się z tymi samymi grupami
problemów, a zaplanowane zadania rozkładają się z podobnym natężeniem – mimo szeregu obszarów objętych celami
każdorazowo największe wysiłki organizacyjne i finansowe
angażowane są w cele i zadania infrastrukturalne, związane
z gospodarką wodno-ściekową oraz infrastrukturą. Najmniej
kosztochłonne zadania realizowane są natomiast w obszarach
ochrony przed zagrożeniami, przeciwdziałania wystąpieniu
poważnych awarii, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym czy edukacji ekologicznej. W obszarze tym
brakuje systemowego ujęcia kwestii ochrony środowiska, równolegle funkcjonują bowiem w gminach takie dokumenty jak:
różnego rodzaju programy, pomiędzy którymi brak jest strukturalnych, merytorycznych i organizacyjnych powiazań, nie
stanowią one wzajemnej podstawy do ich sporządzania, nie
ma między nimi zamierzonej i celowej spójności.
W kolejnym z analizowanych obszarów, jakim jest rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw wskazano,

Polityka miejska w województwie
wielkopolskim
Na potrzeby analiz działań na poziomie lokalnym na rzecz kreowania rozwoju miast średnich opisano zadania z zakresu:
kształtowania przestrzeni miejskiej, rewitalizacji, transportu
i mobilności miejskiej, ochrony środowiska i adaptacji do zmian
klimatu, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, marketingu terytorialnego, zmian demograficznych,
rozwoju kapitału ludzkiego, integracji społecznej oraz zarządzania obszarami miejskimi. Główną metodą badawczą była analiza
materiałów źródłowych, przede wszystkim polityk rozwoju i innych dokumentów strategicznych, a także materiałów publikowanych w mediach społecznościowych, biuletynach informacji
publicznej i na stronach internetowych miast.
Dokumenty o randze strategii opracowano dla większości miast i w przeważającej mierze są to dokumenty aktualne.
Nieliczne gminy posiadają i wykorzystują narzędzie ewaluacji
strategii. W związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi
część gmin, przypuszczalnie, jako takie narzędzie może traktować raport o stanie gminy, wprowadzony nowelizacją ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506).
W zakresie prowadzonej polityki przestrzennej i kształtowania przestrzeni miast analizowano aktualność i konstrukcję
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich operacjonalizację wyrażoną stopniem
pokrycia gminy (miasta) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zróżnicowaną zawartość.
Analizowane jednostki wykazały różny poziom aktualności
posiadanych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niektóre ze studiów transponują
w swojej treści cele z dokumentów strategicznych jednostek
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że niemal wszystkie gminy przypisują kluczowe znaczenie
rozwojowi gospodarki na swoim terenie. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w priorytetach strategii rozwoju gmin. Zróżnicowany jest jednak poziom operacjonalizacji celów gospodarczych ze strategii. Nieliczne miasta przyjmują w ślad za nimi
dokumenty sektorowe odnoszące się do rozwoju przedsiębiorczości, polityki inwestycyjnej, wsparcia biznesu. W wielu miastach tego typu dokument nie funkcjonuje lub jest trudno dostępny na stronach internetowych. Zróżnicowany jest również
poziom prezentacji oferty inwestycyjnej i obsługi inwestora na
poziomie kontaktu internetowego, w tym przede wszystkim witryny www miasta/gminy. Wprawdzie zakładki dotyczące sfery
gospodarczej znajdują się na każdej z nich, jednak ich zawartość
i aktualność są bardzo zróżnicowane. Podkreślenia wymaga fakt,
że gminy, które przyjęły dokumenty sektorowe w obszarze rozwoju gospodarczego konsekwentnie je realizują, przedstawiając swoją ofertę w sposób kompleksowy i profesjonalny.
Związany z promocją gospodarki i atrakcyjnością inwestycyjną jest obszar marketingu terytorialnego, który w większości
nie jest przejawem realizacji określonej strategii, profesjonalnie
skonstruowanej i podanej do publicznej wiadomości. Jest raczej samodzielną kompozycją znanych gminom narzędzi, wykorzystywanych według potrzeb, nie zawsze w świadomy i celowy sposób. Wydaje się jednak, że kanały te są wystarczające
dla potrzeb komunikowania się z lokalną społecznością i prezentowania „wizytówki” gminy w komunikacji elektronicznej.
W analizie polityk miejskich badano także sposób i skuteczność radzenia sobie ze zmianami demograficznymi oraz
integracją społeczną i rozwojem kapitału ludzkiego. W pierwszym z obszarów zwraca uwagę fakt, iż działania podejmowane w reakcji na zachodzące zmiany i prognozy demograficzne
mają zróżnicowany charakter w poszczególnych miastach –
począwszy od tego, że stanowią konsekwentnie realizowane
elementy strategii sektorowej, poprzez celowe zestawy działań, na jednostkowych akcjach kończąc. Większość miast stosuje rozwiązania, które sprawdziły się gdzie indziej – w innych
gminach, na poziomie województwa czy kraju. Naczelnym
przykładem tego typu działań może być powszechne wdrażanie kart seniora i kart dużej rodziny na poziomie lokalnym.
Wiele jednostek wzięło także aktywny udział w programach
rządowych, w tym m.in. w programie tworzenia i prowadzenia dziennych domów pobytu dla seniorów – Senior WIGOR
oraz Senior+. W niemal wszystkich miastach przy organach
władzy lokalnej powołane zostały gremia doradcze składające się z przedstawicieli młodzieży czy seniorów (młodzieżowe rady miast, rady seniorów przy burmistrzu/prezydencie),
co zwiększa ich udział w kształtowaniu rozwoju lokalnego
oraz podnosi aktywność i zaangażowanie społeczne. Realizacja działań z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego odbywa się
natomiast wielotorowo. Należy przy tym podkreślić, że są to
w większości działania dobrowolne, obejmujące inicjowanie,
doradztwo, szkolenia, wsparcie i zadania „miękkie”, przede
wszystkim z zakresu edukacji i podnoszenia jakości kadr. Trudno tym samym o analizę realizowanych w miastach polityk
w tym obszarze, programów strategicznych czy strategii sektorowych. Analizując działania na rzecz integracji społecznej
warto natomiast wspomnieć, że niektóre z miast organizują
centra integracji lub aktywności społecznej, a także lokalne
centra współpracy, aktywności, wolontariatu czy organizacji
pozarządowych, które prowadzą m.in. działalność społeczną,

edukacyjną czy kulturalną włączając mieszkańców i służąc ich
integracji. Jednostki tego typu udostępniają także pomieszczenia na potrzeby lokalnych inicjatyw, działalności organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych.

Wnioski
Przeprowadzona diagnoza sytuacji miast średnich województwa wielkopolskiego dostarczyła wielu wniosków o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Podsumowaniem objęto wyniki oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast
i ich obszarów oddziaływania, rezultaty przeprowadzonego
badania ankietowego, a także elementy wynikające z analizy
polityki rozwoju. Zebrane wyniki i konkluzje z badań umożliwiły identyfikację najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed miastami średnimi, ale także ich największych
potencjałów.
W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że
do czynników rozwoju demograficznego miast i ich obszarów
oddziaływania należy korzystne położenie geograficzne względem Poznania oraz w mniejszym stopniu Leszna. Szczególne
znaczenie w tym zakresie przypisuje się położeniu wzdłuż głównych szlaków komunikacji drogowej oraz kolejowej. Atrakcyjne
środowisko zamieszkania tych terenów wynika z jednej strony
z możliwości korzystania z zasobów największych ośrodków
miejskich, takich jak chłonne rynki pracy, instytucje polityczno
-administracyjne regionalnego szczebla czy też usługi wyższego rzędu, a z drugiej strony z niższych kosztów życia i lepszego
stanu środowiska.
Oprócz opisanych korzyści wynikających z bliskości Poznania, miasta średnie mogą również odczuwać negatywne efekty
oddziaływania ośrodka centralnego na ich sytuację demograficzną. W tym kontekście zauważalny jest odpływ ludności (w szczególności ludzi młodych i w wieku produkcyjnym) z mniejszych
miast i obszarów wiejskich do największych aglomeracji i obszarów metropolitalnych. W połączeniu z występującymi współcześnie trendami demograficznymi, związanymi ze starzejącym się
społeczeństwem, perspektywy rozwoju ludnościowego analizowanych miast rysują się alarmująco. Sytuacja ta równocześnie
powoduje dodatkowe obciążenie budżetów gmin, wynikające
z konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na realizację
lokalnych polityk senioralnej i prorodzinnej.
Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w coraz większej
liczbie miast średnich, a zarazem dobrą praktyką w sferze demograficznej, jest funkcjonowanie gremiów doradczych i konsultacyjnych przy organach władzy wykonawczej, złożonych
z przedstawicieli różnych grup demograficznych (np. rady młodzieżowe, rady senioralne).
Wśród innych uwarunkowań problemów demograficznych
w badanych miastach i ich otoczeniu wymienić należy ograniczenia administracyjne związane z brakiem wolnych terenów
pod inwestycje mieszkaniowe, występującym w niewielkich
powierzchniowo gminach miejskich, oraz peryferyjne położenie i przemysłowy charakter miast, negatywnie wpływające
na atrakcyjność środowiska zamieszkania – co zauważalne jest
w szczególności w części wschodniej Wielkopolski (Konin, Koło,
Turek). Problemy demograficzne gmin miejskich do pewnego
stopnia mogą być redukowane przez przyrost ludności w gminach z bezpośredniego otoczenia, w tym w gminach wiejskich. Z kolei niekorzystną sytuację obszarów położonych na
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wschodzie regionu pogłębiać może planowana likwidacja przemysłu i górnictwa w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego.
Wśród licznych walorów gospodarczych miast średnich
województwa wielkopolskiego wyróżnić należy m.in. tradycję
przedsiębiorczości, wysoką kulturę pracy, specjalizację lokalną
i regionalną, wielość inicjatyw klastrowych, funkcjonowanie
specjalnych stref ekonomicznych, prężnie działający sektor małych i średnich przedsiębiorstw i niski poziom bezrobocia. W wymiarze przestrzennym stwierdzono, że obszary położone na
wschodzie województwa cechuje niższy poziom rozwoju w stosunku do obszarów centralnej, zachodniej i południowej części
Wielkopolski. W tym kontekście wskazać można trzy główne
bieguny wzrostu: centralny (z Poznaniem i przylegającymi obszarami, szczególnie wzdłuż autostrady A2), południowo-zachodni (z Lesznem i Wolsztynem oraz ich otoczeniem), a także
południowy (z Kępnem i strefą jego oddziaływania). Z kolei
do obszarów problemowych zaliczyć należy słabo rozwiniętą
i wymagającą restrukturyzacji wschodnią część województwa
(likwidacja przemysłu i górnictwa w Konińskim Zagłębiu Węgla
Brunatnego) oraz gminy zmarginalizowane i zagrożone marginalizacją, z których znaczna część położona jest peryferyjnie
i nie dysponuje istotnym potencjałem rozwojowym.
W związku ze zidentyfikowanymi tendencjami przestrzennymi do czynników rozwoju lokalnego miast i ich otoczenia
zaliczyć można bliskość Poznania, jako ośrodka stanowiącego
wojewódzkie centrum dyspozycji, a jednocześnie będącego
głównym węzłem komunikacyjnym, siedzibą najważniejszych
wojewódzkich instytucji polityczno-administracyjnych, finansowych, przemysłowych i usługowych, a także naukowo-badawczych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że dominująca pozycja stolicy województwa może również negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy miast średnich i ich obszarów oddziaływania. Istnieje ryzyko, że miasta powiatowe leżące blisko stolicy
województwa nie będą w stanie oferować usług, miejsc pracy
czy też innych rodzajów działalności społeczno-gospodarczej
przyciągających ludność z otaczających gmin. W konsekwencji
tego grozi im utrata funkcji gospodarczych i ograniczenie skali przestrzennego oddziaływania. Równocześnie następować
może drenaż wykwalifikowanych pracowników z miejsc o niższym poziomie rozwoju i pogłębianie polaryzacji poziomów
rozwoju różnych części województwa.
O potencjale rozwojowym wielkopolskich miast średnich
stanowiły przede wszystkim działalności związane z przetwórstwem przemysłowym (sekcja C), handlem i naprawami
(sekcja G) oraz administracją publiczną (sekcja O). Niepokojąca jest deficytowa rola w tych miastach innowacyjnych sekcji
gospodarczych, takich jak informacja i komunikacja czy też
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Tego rodzaju
działalności innowacyjne są domeną niemal wyłącznie stolicy
województwa.
Rejestrowany we wszystkich wielkopolskich miastach
średnich i ich otoczeniu niski poziom bezrobocia może w niedługim czasie powodować trudności w dostępie do zasobów
pracy. Trudności te z kolei mogą przełożyć się na spadek konkurencyjności obszarów, zarówno w skali wewnątrzwojewódzkiej, jak i międzyregionalnej. Dodatkowo wskazać należy na
często podkreślany problem niedostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Jako pozytywną przesłankę należy uznać obecność zapisów dotyczących rozwoju gospodarczego i poziomu przedsiębiorczości w dokumentach strategiczno-rozwojowych miast
średnich, chociaż tylko nieliczne gminy posiadają i realizują
dokument sektorowy dotyczący pozyskiwania inwestorów
i rozwoju przedsiębiorczości. Zauważalna jest ponadto niska
jakość obsługi inwestora. Internetowa oferta inwestycyjna
miast najczęściej nie jest dostępna w języku angielskim i bywa
nieaktualna.
Miasta średnie Wielkopolski cechują się dobrze rozwiniętą
siecią dróg publicznych, wśród których szczególnie korzystne
jest położenie wzdłuż autostrady A2 oraz dróg ekspresowych:
S5, S8 i S11. Równomierne rozlokowanie miast średnich w sieci osadniczej Wielkopolski powoduje, że połączenia komunikacyjne między kluczowymi ośrodkami miejskimi funkcjonują
bardzo dobrze i wciąż się rozwijają. Mowa tu przede wszystkim
o ważnej linii kolejowej na trasie Warszawa – Poznań – Berlin,
kolei metropolitalnej i międzypowiatowych połączeniach autobusowych organizowanych przez ośrodki miejskie (np. Jarocin, Krotoszyn, Pleszew, Środa Wielkopolska). Jako atut
należy też wymienić dobrą dostępność do Portu Lotniczego
Poznań-Ławica, położonego w centralnej części regionu. Należy wspomnieć także o stale rozwijających się alternatywnych środkach transportu w ramach mobilności miejskiej (car
sharing, rowery miejskie, autobusy niskoemisyjne itp.). W miastach średnich dobrze rozwinięta jest również infrastruktura
sieciowa i można zaobserwować dynamiczną poprawę wskaźników standardu mieszkaniowego oraz wzrost możliwości korzystania z nowoczesnych form łączności (dostęp do internetu
szerokopasmowego).
Do największych wyzwań stojących przed miastami średnimi należy konieczność finansowania budowy, utrzymania
i rozwijania sieci infrastrukturalnych na terenach podmiejskich, spowodowana suburbanizacją i ekstensywną zabudową. Przy dużej kosztochłonności inwestycji infrastrukturalnych
prowadzi to do sytuacji, w której władze miast skupiają się
wciąż na zapewnianiu podstawowych potrzeb mieszkańców
zamiast inwestować w rozwój działalności i usług wyższego
rzędu. Jakość dokumentów strategicznych dotyczących transportu i mobilności miejskiej nie jest w miastach średnich zbyt
wysoka, a w połączeniu z niską efektywnością energetyczną
indywidualnych gospodarstw domowych, stanowi wyzwanie
dla kształtowania proekologicznych postaw mieszkańców,
władz i lokalnych przedsiębiorców w kontekście działań proekologicznych. Niektóre miasta średnie są także ubogie w tereny inwestycyjne dla rozwoju mieszkalnictwa i działalności gospodarczej. Z pomocą mogłaby przyjść rewitalizacja miast, ale
niesie ona za sobą konieczność ponoszenia wysokich kosztów
inwestycji infrastrukturalnych. Wyzwaniem jest też niższy poziom wyposażenia infrastrukturalnego na terenach wiejskich,
w szczególności we wschodniej części województwa i jego peryferyjno-północnych obszarach.
W miastach średnich województwa wielkopolskiego chętnie podejmowana jest różnego rodzaju współpraca międzysamorządowa, zarówno w formie uczestnictwa w rożnych
stowarzyszeniach, organizacjach, jak i w postaci wspólnej realizacji zadań własnych i zleconych. Wartym podkreślenia jest
to, że uczestniczą one też w organizacjach ukierunkowanych
na rozwój obszarów wiejskich, co wskazuje na świadomość
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konieczności planowania działań rozwojowych w szerszym
kontekście niż przestrzeń administracyjna miast.
W zakresie infrastruktury społecznej w niektórych miastach średnich (szczególnie o wyższym poziomie gospodarczym) zaobserwowano zjawisko dowożenia do przedszkoli
zlokalizowanych w mieście dzieci spoza tych miast, (odsetek
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym przekraczał
100%). Najwyższą dostępność łóżek szpitalnych odnotowano
w najbardziej zaludnionych miastach średnich. Dostępność
do kultury, szczególnie w zakresie miejsc w kinach stałych,
zmniejszyła się, a jest to prawdopodobnie spowodowane
tym, że duże miasta przejęły rolę generatora największych
atrakcji z zakresu kultury i sztuki. Większość włodarzy miast
średnich stwierdziła, ze ciągu ostatnich 5 lat stan, dostępność
i jakość tej infrastruktury nie pogorszyły się.
Barierami w rozwoju infrastruktury społecznej jest zła kondycja ustawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia i edukacji,
a także problemy kadrowe i finansowe, gdyż obie te sfery są
bardzo kosztochłonne. Na niekorzyść działa także niepewność
co do kształtowania sieci placówek edukacyjnych związana
z reformami edukacji.
Kluczowymi potencjałami środowiskowymi Wielkopolski
są wysoka lesistość północnej i zachodniej części województwa oraz urozmaicony krajobraz pojezierzy. Część Pojezierza
Poznańskiego wraz z Poznańskim Przełomem Warty została
objęta ochroną w formie parku narodowego (Wielkopolski
Park Narodowy), podobnie jak dorzecze Drawy wraz z częścią Pojezierza Myśliborsko-Wałeckiego i Puszczy Drawskiej
(Drawieński Park Narodowy). Są to obszary o dobrej jakości
środowiska, z zachowanymi walorami naturalnymi. Na terenie
województwa występuje ponadto kilkanaście parków krajobrazowych, szereg rezerwatów czy obszarów chronionego krajobrazu. W zakresie ochrony środowiska na uwagę zasługują:
stale poprawiający się stan infrastruktury komunalnej, w tym
przede wszystkim sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
podlegający systematycznej optymalizacji system gospodarki
odpadami, a także zwiększająca się liczba punktów monitoringu stanu powietrza funkcjonującego poza siecią monitoringu
krajowego i regionalnego, w tym lokalne alarmy smogowe.
Szereg gmin przyjmuje i realizuje lokalne programy ochrony
środowiska oraz programy ograniczania niskiej emisji. Dość
duża jest także możliwość korzystania z programów i inicjatyw
krajowych w zakresie adaptacji do zmian klimatu, zarówno
w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, jak i indywidualnych mieszkańców i przedsiębiorców.
Najważniejszymi wyzwaniami w obszarze ochrony środowiska są natomiast kwestie niezadowalającej jakości powietrza atmosferycznego, szczególne w zakresie przekroczeń
poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń pyłem PM10 oraz
zawartym w pyle benzo(a)pirenem pod kątem ochrony zdrowia, a także pyłem PM2,5, oraz związane z tym – wysoki poziom niskiej emisji oraz ograniczona efektywność energetyczna indywidualnych gospodarstw domowych. Problem ten
wiąże się również z ograniczoną świadomością ekologiczną
mieszkańców województwa w odniesieniu do gospodarowania energią i zaopatrzenia w energię, ale również gospodarowania odpadami, w tym ich selektywnej zbiórki. Zjawiska te
generują wyzwania na poziomie zarządzania ochroną środowiska w gminach, w tym przede wszystkim problemy rosnącej
kosztochłonności działań z tego zakresu, braku systemowego

ujęcia kwestii ochrony środowiska w dokumentach strategicznych w gminie czy ograniczonej zdolności gmin do absorpcji środków zewnętrznych i ich efektywnego wykorzystania
w obszarze środowiskowym. Szczególnym wyzwaniem na poziomie wojewódzkim jest obszar Konińskiego Zagłębia Węgla
Brunatnego jako wyjątkowo narażony na negatywne efekty
środowiskowe (niski stan wód podziemnych, niezadowalająca
jakość gleb i powietrza) oraz wymagający kosztochłonnych
rozwiązań rekultywacyjnych na terenach pokopalnianych.
Duże znaczenie dla stanu środowiska może mieć też niejasna
perspektywa eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowej części Wielkopolski (Krobia, Miejska Górka i Poniec – powiat gostyński, rawicki).
Do najważniejszych atutów Wielkopolski w zakresie możliwości rozwoju turystyki należy zaliczyć urozmaicony krajobraz
pojezierny o dobrej jakości środowiska naturalnego. Walory
naturalne stanowią atrakcyjny zasób województwa, w szczególności lasy w północnej jego części. Potencjał turystyczny
regionu, co do zasady, nie generuje jednak zasięgu krajowego lub międzynarodowego. Jest on związany z dziedzictwem
kulturowo-historycznym Wielkopolski i raczej należy go postrzegać w wymiarze lokalnym lub regionalnym. Wśród wielkopolskich miast średnich za wyróżniające się w kontekście
atrakcyjności turystycznej uznać należy przede wszystkim
Gniezno, Leszno, Jarocin, Konin, Nowy Tomyśl i Wolsztyn.
Największą barierą rozwoju turystyki w dużej skali jest
brak jasno zdefiniowanego, rozwiniętego, zwartego obszaru turystycznego. Atrakcyjne turystycznie miejsca występują wyspowo na terenie całego województwa i są to zwykle
pojedyncze gminy, np. Witkowo, Sieraków, Powidz. Trudno
mówić o wytworzeniu zwartego systemu przestrzennego
o cechach świadomie zorientowanych na rozwój turystyki.
Jednocześnie można zauważyć odejście od powszechnie eksponowanych pod koniec XX i u progu XXI wieku postulatów
dotyczących atrakcyjności turystycznej gmin Wielkopolski
na rzecz specjalizacji w innych obszarach rozwoju lokalnego.
W zakresie turystyki doszło do pewnego samouświadomienia oraz obiektywnej weryfikacji potencjałów i barier rozwojowych. W kategorii deficytów należy także traktować silne
skoncentrowanie bazy hotelowej w największych ośrodkach
miejskich, przy jednoczesnym niższym stopniu jej rozwoju na
pozostałym obszarze regionu.
W zakresie urbanizacji i rewitalizacji wielkopolskich miast
średnich, w tym zagadnień związanych z mieszkalnictwem
i kształtowaniem przestrzeni miejskiej, można wskazać na
szereg potencjałów. Zaobserwowano wysoką atrakcyjność
lokalizacyjną w zakresie inwestycji mieszkaniowych, wynikającą z bliskości regionalnych i subregionalnych ośrodków
miejskich, przy jednoczesnych niższych kosztach życia (ceny
gruntów, usług, stawki podatków i opłat lokalnych). Pokłosiem takich uwarunkowań jest przede wszystkim silna urbanizacja miast pozostających w zasięgu metropolitalnego oddziaływania Poznania (m.in. Wrześni, Środy Wielkopolskiej,
Wągrowca, Nowego Tomyśla, Śremu).
W analizowanych miastach można mówić o wyższym od
średniej krajowej przeciętnym stopniu pokrycia MPZP, a w kilku przypadkach zdiagnozowano blisko 100% pokrycie MPZP.
Jest to odzwierciedleniem dużego zaangażowania w kształtowanie świadomej, miejskiej polityki przestrzennej. W miastach średnich odnotowano także liczne dobre praktyki
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w zakresie modelowania przestrzeni, np. oficer dostępności,
oficer rowerowy, rozwój systemu zdrojów ulicznych, tężnia
solankowa.
Współczesnej urbanizacji towarzyszy, powszechne już
w miastach średnich zjawisko rewitalizacji. Dzięki realizacji
programów rewitalizacji wytwarzają się bieguny wzrostu na
dotąd wielopłaszczyznowo zdegradowanych obszarach. Programy te dają również możliwości zmian w zakresie wielkoprzestrzennych i liniowych inwestycji infrastrukturalnych, co
jest przedmiotem rozwoju w analizowanych miastach.
Analiza sytuacji miast średnich Wielkopolski wskazała
również na bariery urbanizacji, wśród których należy wymienić m.in. ograniczenia administracyjne rozwoju przestrzennego gmin miejskich (np. Czarnków, Koło, Gniezno, Kościan).
Wiążą się one z niedoborem wolnych przestrzeni, ale także
z występowaniem liniowych i powierzchniowych barier rozwoju nowych inwestycji mieszkaniowych oraz obiektów do
prowadzenia nowej działalności gospodarczej w postaci cieków wodnych, linii kolejowych, dróg, obiektów poprzemysłowych i powojskowych. Skutkuje to nieplanowanym i niekontrolowanym wylewaniem się zabudowy mieszkaniowej
poza granice administracyjne badanych miast. Urbanizacja
w takich sytuacjach jest znacznie ograniczona, natomiast
pojawiają się zjawiska suburbanizacji i chaosu przestrzennego. Jest to związane z traktowaniem przestrzeni miasta jako
zbioru obszarów funkcjonalnych, a nie jako równoważnej,
zwartej całości. Symptomy takie były szczególnie wyraźnie
dostrzegalne w przypadku gmin miejsko-wiejskich, w sytuacji których zaznaczała się dychotomia miasto-wieś. Można tu
mówić o braku systemowego podejścia do zagadnień kształtowania przestrzeni, co jest w znacznej mierze negatywnym
pokłosiem braku współpracy pomiędzy sąsiadującymi jednostkami.
Dostrzegalny jest wzrost natężenia ruchu drogowego
wynikający z dojazdów do pracy, w szczególności w otoczeniu największych miast regionu. Postępującemu procesowi
suburbanizacji nie towarzyszy równie intensywny rozwój
infrastruktury komunikacyjnej. Z kolei w miastach zlokalizowanych peryferyjnie w skali województwa wielkopolskiego
odnotowano (w analizowanym okresie) słaby rozwój nowych
zasobów mieszkaniowych (Turek, Koło, Wolsztyn).
W obszarze zarządzania rozwojem kluczowym potencjałem w niemal wszystkich wielkopolskich miastach średnich
jest funkcjonowanie dokumentów strategicznych (strategii
rozwoju). Większość z nich ma opracowania aktualne i dopasowane do indywidulanych potrzeb, choć zdarzają się też dokumenty nieaktualizowane lub przestarzałe. Nieliczne z miast
posiadają jednak i wykorzystują narzędzia ewaluacji strategii,
a samorządy dokonujące tych działań często nie upubliczniają ich wyników. Część gmin stara się wdrażać rozwiązania
innowacyjne, wykraczające poza ramy ustawowych obowiązków, są to jednak w większości działania o charakterze jednostkowym, doraźnym i niezorganizowanym.
Najistotniejszymi barierami skutecznego kreowania polityki rozwojowej w badanych miastach i zarządzania ich rozwojem są: postrzeganie zadań gminy w sposób standardowy – przeważa koncentracja na zadaniach, a nie na celach,
myślenie obszarowe, a nie krzyżowe, brak integracji zarządzania strategicznego i sektorowego, ograniczone kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie strategiczne

w gminach, często także ich nadmierne obciążenie zadaniami
bieżącymi. Dużymi wyzwaniami są także procesy włączenia
społecznego, partycypacji i współrządzenia, które w większości gmin są dopiero rozpoznawane i stopniowo implementowane, braki w zakresie współpracy międzysamorządowej
i współpracy z sektorem prywatnym w obszarze popularyzacji dobrych praktyk, rozwiązań innowacyjnych i optymalizacji procesów. Szereg samorządów zwraca także uwagę na
ograniczone zasoby finansowe w obliczu rosnących obciążeń
kompetencyjnych, ograniczenia przestrzenne rozwoju, problemy związane z dostępnością komunikacyjną czy posiadanymi zasobami, które utrudniają kreowanie bodźców i impulsów rozwojowych lub wykorzystanie potencjałów otoczenia.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce? –
diagnoza potrzeb kadrowych kluczowych przedsiębiorców
na lokalnych rynkach pracy
Wielkopolski rynek pracy
Wielkopolska od wielu lat jest regionem o najniższej stopie
bezrobocia rejestrowanego w kraju (w czerwcu 2019 roku
było to 2,8%), co nie oznacza, iż na tym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy nie występują problemy. Do podstawowych wyzwań należą:
sytuacja demograficzna i starzenie się społeczeństwa,
występowanie niewykorzystanych zasobów pracy,
np. ludzie młodzi, kobiety,
jakość oferowanego zatrudnienia wobec wzrostu wymagań pracowników,
przygotowanie zawodowe pracowników, które nie zawsze odpowiada zgłaszanemu zapotrzebowaniu na
kompetencje,
postęp techniczny – IV rewolucja przemysłowa.
Konsekwencje zmian demograficznych mogą mieć
ujemny wpływ w przyszłości na wiele obszarów, w tym
tempo wzrostu gospodarczego, poziom zamożności społeczeństwa, kształt i wydajność systemów zabezpieczenia
emerytalnego i społecznego, opieki zdrowotnej i edukacji.
Z kolei mniejsza liczba młodych Wielkopolan dodatkowo
może mieć wpływ na poziom kreatywności społeczeństwa,
w tym również na innowacyjność gospodarki.
Obecnie w Wielkopolsce udział osób powyżej 60 roku
życia w populacji wynosi 19,9% (to jest prawie 1/5), a tendencja jest rosnąca i w 2025 wyniesie prawie 25,0%. Zjawisko to z jednej strony generuje braki kadrowe na rynku pracy, z drugiej zaś powinno zmusić pracodawców i publiczne
służby zatrudnienia do podejmowania działań zatrzymania
osób 60+ na rynku pracy, co jest dla nich wyzwaniem. Konieczność przygotowania rynku pracy do efektywnego zabiegania o pracowników starszych czy walka ze zjawiskiem
dyskryminacji z powodu wieku to pilne zadania do realizacji,
które należy wspierać m.in. poprzez monitoring zatrudnienia
w poszczególnych branżach.
Prowadzone dotąd przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP) badania, w tym „Barometr zawodów”, pokazują ogromne deficyty pracowników w wielu zawodach.
W latach 2016-2018 dotyczyło to 54 zawodów, głównie
w branży budowlanej, transporcie i przetwórstwie. Znacząco spadła dynamika zatrudnienia (według danych GUS
z 5,8% do 2,8%). Wśród osób posiadających dany zawód,
w tym absolwentów szkół branżowych/zawodowych, obserwuje się niechęć do podejmowania prac w wyuczonym
zawodzie, jeśli warunki pracy są trudne, np. w środowisku
„brudnym” (stolarz, ślusarz). Pracownicy mają oczekiwania

•
•
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odnośnie oferowanych warunków zatrudnienia – preferują nieregulowany czas pracy, wysokie zarobki i często nie
podejmują prac wymagających dużej dyspozycyjności.
W niektórych zawodach brak napływu nowych pracowników jest także efektem deficytu szkół kształcących w tych
kierunkach (na potrzeby rynku pracy), a także, niezadawalającym w opinii pracodawców, poziomem kwalifikacji zawodowych absolwentów.
Duża rotacja bądź brak pracowników powinny sprawić,
iż pracodawcy zaczną dostosowywać ofertę zatrudnienia
dla nowych pracowników zmieniając metody ich pozyskiwania, ale także wprowadzą rozwiązania zapobiegające
utracie doświadczonych i fachowych specjalistów. Pewną
pomocą dla pracodawców w niektórych dziedzinach byłaby automatyzacja, jednak tempo jej wprowadzania jest zbyt
wolne, aby to rozwiązanie mogło wypełnić luki kadrowe.
Na tę sytuację na rynku pracy poważny wpływ ma nie tylko zdiagnozowany kryzys demograficzny, ale także wzrost
liczby osób biernych zawodowo oraz wieloletnia bolączka,
jaką jest niedopasowanie edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym kształcenie w zawodach nadwyżkowych i zróżnicowany poziom kształcenia.
Zasygnalizowane problemy rynku pracy były uzasadnieniem do podjęcia badania potrzeb kadrowych na lokalnych
rynkach pracy1. Ich diagnoza będzie pomocna w szukaniu
rozwiązań i podejmowaniu działań, w tym rozwiązań systemowych, na rzecz wypełniania luk na regionalnym i lokalnych rynkach pracy.

Barometr potrzeb kadrowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu we współpracy z pracownikami powiatowych urzędów pracy (PUP) zrealizował
w I półroczu 2019 roku badanie „Barometr potrzeb kadrowych”. Jego celami były: po pierwsze – próba wytypowania
branż o tzw. strategicznym znaczeniu dla lokalnych rynków
pracy województwa wielkopolskiego, po drugie – diagnoza
niedoborów kadrowych w ramach wybranych branż.
W pierwszym etapie prac, realizowanym przez pracowników PUP, dla każdego powiatu zostało wytypowanych
od 3 do 5 branż o kluczowym znaczeniu dla rynku pracy.
Wybór dokonywany był przy uwzględnieniu takich wskaźników jak m.in.: liczba firm w powiecie, udział osób zatrudnionych w branży w ogóle zatrudnionych w powiecie,
Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce? Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu. Poznań, październik 2019 r.
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podejmowane i planowane inwestycje w powiecie w ramach danej branży, informacje z dokumentów strategicznych na poziomie powiatu, znaczenie branży dla rozwoju
innych branż w powiecie oraz potencjał związany z możliwością przyciągania inwestorów.
Następnie, w ramach badania pn. Kogo poszukuje rynek
pracy w Wielkopolsce?, zostały przeprowadzone wywiady
ankietowe wśród pracodawców działających we wskazanych dla powiatu tzw. branżach strategicznych. Kluczem
doboru respondentów biorących udział w badaniu było
kryterium wielkości firmy2. W efekcie przebadano 645 firm.
Ankieta zawierała pytania główne dotyczące deficytów
kadrowych (tj. zawodów, w przypadku których występują szczególne problemy ze znalezieniem osób chętnych
do podjęcia pracy, a na które jest duże zapotrzebowanie
w przedsiębiorstwach), planów zatrudnieniowych przedsiębiorstw (na II półrocze 2019 roku) i wymagań stawianych
osobom chcącym podjąć zatrudnienie na tych stanowiskach oraz pytania dodatkowe, dotyczące oceny przygotowania zawodowego absolwentów3 oraz powierzania zatrudnienia cudzoziemcom.
Ostatnim etapem prac była analiza możliwości kształcenia w zawodach poszukiwanych przez pracodawców4,
zarówno w placówkach kształcących w systemie szkolnym,
systemie szkolnictwa wyższego oraz w instytucjach szkoleniowych5. Analizie poddano również zaangażowanie publicznych służb zatrudnienia w niwelowanie zgłoszonych
przez pracodawców deficytów rynkowych poprzez wsparcie oferowane w formie szkoleń finansowanych ze środków
Funduszu Pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających
moment realizacji badania przez powiatowe urzędy pracy.
W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez osoby bezrobotne jednostki te mają możliwość finansowania ze środków
publicznych tych szkoleń, na które jest zapotrzebowanie na
lokalnym rynku pracy.
Opisywane badanie ma wspierać działania na rzecz niwelowania problemów zatrudnienia w branżach o istotnym
znaczeniu dla lokalnych rynków pracy, poprzez zasygnalizowanie ich aktualnych potrzeb zatrudnieniowych. Przedstawione w opracowaniu wyniki w układzie powiatowym
prezentują poszukiwane zawody w branżach wybranych

jako istotne dla lokalnego rynku pracy, wraz z wymaganiami koniecznymi do ich wykonywania6.
W badaniu nazwa branży odpowiada podziałowi na
sekcje zgodnie z klasyfikacją PKD 2007. Jedynie w przypadku Przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C) w badaniu
uwzględniono podział na działy, z uwagi na szeroki zakres
sekcji. Dobrze rozwinięte gałęzie różnorodnego przemysłu
w powiatach chodzieskim, gostyńskim, kolskim i ostrowskim spowodowały, że badanie zostało zrealizowane wśród
pracodawców reprezentujących wyłącznie tę sekcję. Koncentracja i zróżnicowanie przedsiębiorstw z Sekcji C w powiecie poznańskim wymagały uwzględnienia w badaniu
sytuacji przedsiębiorstw reprezentujących różne działy
przemysłu, co pozwoliło na przedstawienie deficytów i zapotrzebowania na zawody z uwzględnieniem różnych
profilów działalności przedsiębiorstw. Oprócz przemysłu
badaniem objęto również następujące sektory: Budownictwo (F), Transport (H), Handel (G), Rolnictwo (A) oraz sektor
usług nowoczesnych (spoza wykazu klasyfikacji PKD 2007,
realizowany jedynie w powiecie poznańskim).

W badaniu wzięło udział 645 przedsiębiorstw, w tym: 71 mikro
(do 9 pracowników), 225 małych (10-49 pracowników), 237 średnich
(50-249 pracowników) oraz 112 dużych (250 i więcej pracowników).
3
W wynikach prezentowanych w opracowaniu uwzględniono odpowiedzi firm, które zatrudniają absolwentów.
4
W prezentowanych wynikach nt. możliwości podjęcia kształcenia na lokalnym rynku pracy w zawodzie zgłaszanym przez pracodawcę/-ów jako deficytowy zamieszczono informację: „TAK” – gdy
jest taka możliwość, „NIE” – w przypadku braku dostępności kształcenia na lokalnym rynku pracy lub w przypadku, kiedy do wykonywania danego zawodu nie jest wymagane ukończone kształcenie w systemie szkolnym (np. robotnicy wykonujący prace proste
w przemyśle, pomocniczy robotnik budowlany), lub „brak takiego
kształcenia kierunkowego”.
5
Dotyczy dostępności szkoleń dedykowanych do wykonywania
danego zawodu (uprawnienia transportowe) lub zawodu pokrewnego np. elektryk, elektromonter (uprawnienia SEP).
2

Sektor budowlany

Rozwój budownictwa w Wielkopolsce spowodował, że
w 21 powiatach sektor ten znalazł się w gronie branż wiodących. Sprzedaż wykazana przez przedsiębiorstwa budowlane w 2018 roku z regionu wzrosła w stosunku roku
poprzedniego niemal o 50% (wartość sprzedaży w cenach
bieżących w 2018 roku według danych GUS wyniosła 27
540 462,8 tys. zł). Za tempem rozwoju tej branży nie nadąża podaż pracy. W każdym z 21 powiatów pracodawcy
wskazali deficyty kadrowe, przede wszystkim w zawodach
związanych bezpośrednio ze wznoszeniem budynków
(murarzy, dekarzy, cieśli, pomocniczych robotników budowlanych, betoniarzy- zbrojarzy) i pracami wykończeniowymi
(tynkarzy, malarzy budowlanych i tapeciarzy, glazurników,
elektryków, hydraulików). Zapotrzebowanie jest również
na kosztorysantów budowlanych, kierowników budowy, inspektorów nadzoru budowlanego, inżynierów budownictwa,
ale także operatorów maszyn drogowych z uprawnieniami,
operatorów koparek, kierowców ciężarówek, specjalistów od
urządzeń klimatyzacyjnych, monterów rusztowań, operatorów wiertnic. Sektor poszukuje specjalistów, osoby wykwalifikowane w swoim fachu, z doświadczeniem zawodowym.
O dużej luce kadrowej w branży budowlanej świadczy fakt,
że podczas badania pracodawcy często formułowali jako
jedyny wymóg od kandydata: „jedynie chęci do pracy”.

Sektor transportowy

W podobnie trudnej sytuacji jest branża transportowa.
W ciągu ostatnich pięciu lat zarejestrowało się ponad 10 tys.
nowych firm w tym sektorze, które lokalizują się w regionie
głównie w otoczeniu autostrady A2. Transport został uznany w 14 wielkopolskich powiatach za branżę kluczową. Dla
utrzymania i rozwoju sektora pracodawcy bardzo pilnie potrzebują kierowców, spedytorów, magazynierów, kierowników
Zawody deficytowe prezentowane są w tabelach w losowej
kolejności. Informacje nt. wymagań stanowiskowych zostały zaprezentowane w takiej formie, w jakiej precyzowali je pracodawcy.
Gdy pracodawca nie określił wymagań stanowiskowych, w tabeli
umieszczono informację: „respondenci nie określili wymagań”.

6
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ds. logistyki, dyspozytorów. Ta potrzeba ma szanse być realizowana praktycznie w zasięgu lokalnego rynku. Spedytorów, w większości powiatów, gdzie takie deficyty występują,
kształci system szkolny, dostępne są również szkolenia dedykowane dla kierowców. Trzeba jednak zaznaczyć, że ponieważ pakiet uprawnień dla kierowców zawodowych jest
kosztowny, ważnym impulsem do zaspokojenia braków kadrowych jest umożliwienie dostępu kandydatów do zawodu
do zewnętrznych źródeł finansowania, jak np. Fundusz Pracy.
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Sektor przemysłowy

Kolejną branżą uznaną za kluczową na lokalnym rynku pracy
przez niemal połowę wielkopolskich powiatów jest handel.
Zgłoszone braki kadrowe w tym sektorze nie ograniczają się
do sprzedawców, przedstawicieli handlowych, magazynierów
i kierowców. Po wskazanych przez respondentów zawodach
deficytowych widać, jak rozszerza się oferta firm handlowych,
głównie o dodatkowe usługi np. gastronomiczne, transportowe, serwisowe czy remontowe. Zachęta skierowana do
klienta w postaci dodatkowej oferty jest niejako wymuszona przez konieczność konkurowania z coraz szerszą ofertą
sklepów internetowych. Z badania koniunktury gospodarczej realizowanego przez GUS wynika, że w lipcu 2019 roku
przedsiębiorcy najmniej korzystnie ocenili klimat koniunktury w handlu hurtowym (wartość wskaźnika wyniosła 3,1; dla
porównania w innych branżach: przetwórstwo przemysłowe
5,9, budownictwo 9,8, transport 6,1, handel detaliczny 8,2).
Za najbardziej znaczące bariery w handlu uznano koszty zatrudnienia oraz zbyt dużą konkurencję na rynku7.

Wielkopolska należy do regionów o wysoko rozwiniętym,
opartym na tradycji sektorze przemysłowym. Dominuje on
w zatrudnieniu i wielkości nakładów na inwestycje w regionie, stąd badanie zostało zrealizowane najliczniej wśród
pracodawców z tego sektora, w szczególności wśród producentów artykułów spożywczych, mebli, pojazdów mechanicznych, maszyn, aparatury elektrycznej. Potrzeby
w tej gałęzi wielkopolskiej gospodarki są bardzo różnorodne i dotyczą przede wszystkim działalności operacyjnej przedsiębiorstw. W zależności od profilu działalności
poszukiwani są m.in. operatorzy maszyn, monterzy, mechanicy, elektromechanicy, elektromonterzy, stolarze, spawacze, elektromechanicy, rzeźnicy i wiele innych profesji.
W badaniu wypowiedzieli się przedsiębiorcy generujący
duże zatrudnienie, stąd zaskoczeniem jest fakt, że często
nie ma możliwości nabycia kwalifikacji w poszukiwanych
przez nich zawodach na terenie powiatu, gdzie prowadzą działalność. Wielu z nich współpracuje z instytucjami
rynku pracy oraz instytucjami edukacji, tworząc zaplecze
do pozyskiwania odpowiednich kadr dla swoich potrzeb.
Prawidłowa diagnoza zarówno potrzeb, jak i realiów dotyczących kształcenia deficytowych kadr, powinna stanowić
fundament do wprowadzenia prawidłowych rozwiązań.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zdiagnozował
wszystkie 31 wielkopolskich powiatów w zakresie potrzeb kadrowych kluczowych przedsiębiorców na lokalnych rynkach pracy, poniżej przedstawiono wyniki
wybranych powiatów regionu8.

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie wielkopolskim. Informacje sygnalne.
GUS, lipiec 2019 r.

Pełen raport dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu (https://wuppoznan.praca.gov.pl/) w zakładce Rynek pracy/Badania i analizy rynku pracy.

Sektor handlowy
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