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Wstęp 

Głównym celem badania była ocena zdolności miast średnich w województwie 

wielkopolskim do pełnienia roli lokalnych/ponadlokalnych ośrodków rozwoju oraz określenie 

ich znaczenia dla rozwoju regionu. 

W opracowaniu jako miasta średnie w województwie wielkopolskim rozumie się 

następujące miasta: 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. 

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 (rozdział 3) uwzględnione zostały także 

powiązania tych miast z ośrodkami wojewódzkim (Poznaniem) i regionalnym (Aglomeracją 

Kalisz-Ostrów Wielkopolski) oraz z miastami położonymi w sąsiednich województwach,  

tj. miastami będącymi siedzibami powiatów położonych przy granicy Wielkopolski. 

Badanie przeprowadzono na podstawie najbardziej aktualnych danych,  

z uwzględnieniem danych historycznych za okres 2007-2017 – w przypadku analiz 

dotyczących oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast oraz występującego 

pod tym względem zróżnicowania. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem miast i ich 

znaczeniem dla rozwoju regionu. Wykorzystano w tym celu literaturę przedmiotu, a także 

zapisy dokumentów strategicznych i planistycznych różnych szczebli administracji (krajowe, 

wojewódzkie). 

Rozdział drugi stanowi diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej miast średnich  

w podziale na 10 sfer. Zawarto w nim także ocenę poziomu dynamiki rozwoju miast (w latach 

2011-2017), ich zróżnicowanie funkcjonalne oraz zidentyfikowano ich najważniejsze 

potencjały i bariery rozwoju. Część diagnostyczna zawiera przede wszystkim analizę zestawu 

wskaźników charakteryzujących miasta średnie, pozyskanych ze źródeł statystycznych  

i z badania ankietowego (przeprowadzonego z przedstawicielami urzędów miast średnich),  

a także wyniki analizy skupień, analizy struktury funkcjonalnej miast oraz wykaz potencjałów  

i barier rozwojowych. 

W celu wyznaczenia zasięgów oddziaływania przestrzennego analizowanych miast 

(rozdział trzeci) wykorzystano dwie procedury badawcze. Postępowanie badawcze w ramach 
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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. Ze względu na złożony, wieloetapowy proces identyfikacji 

powiązań, określania siły ciążenia i wyznaczania obszarów oddziaływania, szczegółowy opis 

metodologiczny obu procedur zawarto w rozdziale trzecim, bezpośrednio przed i w trakcie 

prezentacji wyników badań. 

W rozdziale czwartym zebrano natomiast informacje na temat polityki miejskiej 

prowadzonej w województwie wielkopolskim. W trakcie analizy wykorzystano literaturę 

przedmiotu, a także zapisy dokumentów strategicznych i planistycznych różnych szczebli 

administracji dotyczące poszczególnych sfer rozwojowych. Opisano działania na poziomie 

lokalnym na rzecz kreowania rozwoju miast średnich oraz wskazano dobre praktyki  

w zarządzaniu ich rozwojem.  

W rozdziale piątym zawarto wnioski z badania i rekomendacje, które wskazują na 

znaczenie miast średnich dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, oceniają ich 

zdolność do pełnienia roli lokalnych i ponadlokalnych ośrodków rozwoju, a także identyfikują 

najważniejsze potencjały i wyzwania rozwoju miast średnich w województwie wielkopolskim. 
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Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki rozwoju miast 

1.1. Rozwój społeczno-gospodarczy miast 

1.1.1. Podstawowe pojęcia 

Miasto jest odmiennie definiowane w różnych dyscyplinach zajmujących się badaniem 

problematyki miejskiej i szerzej urbanizacji. Ponadto praktyczne rozumienie miasta jako 

jednostki osadniczej jest różne w poszczególnych krajach. Ustalenie prostej i uniwersalnej 

definicji miasta utrudnia różnorodność przestrzennych i ekonomicznych form rozwoju miast. 

W geografii społeczno-ekonomicznej pojawiły się takie subdyscypliny jak: geografia 

osadnictwa, geografia miast czy geografia przemysłu oraz zyskująca ostatnio na znaczeniu 

gospodarka przestrzenna. W tej dziedzinie przyjmuje się, że miejską jednostkę osadniczą 

określają następujące cechy: koncentracja ludności na obszarze o dużej powierzchni  

i działalności niezwiązanych z rolnictwem, specyficzne zagospodarowanie przestrzenne  

i odrębność administracyjna. Cechami często podkreślanymi są także, oprócz dużej gęstości 

zaludnienia i zabudowy, specyficzna struktura funkcjonalna gospodarki, znacząca przewaga 

mieszkańców utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych oraz miejski styl życia. Ta ostatnia 

cecha jest szczególnie podkreślana w socjologii, gdzie wyodrębnia się socjologię miasta. 

Znaczenie badań miast wraz z pojawieniem się systemowego podejścia w badaniach miast 

oraz krajowej i regionalnej polityki miejskiej wzrasta też w ekonomii i naukach o zarządzaniu.  

Słownikowa definicja miasta jest tożsama z pojęciem miasta stosowanym na potrzeby 

statystyki publicznej. Miasto to jednostka terytorialna z odpowiednią liczbą ludności, 

spełniająca określone kryteria funkcjonalne, której ludność utrzymuje się głównie ze źródeł 

pozarolniczych. Jednostka ta charakteryzuje się specyficznymi formami fizjonomicznymi 

zabudowy, a jednocześnie spełnia określone kryteria prawno-administracyjne.  

Na potrzeby niniejszego opracowania można przyjąć, że miasto jest rozumiane jako 

jednostka podziału terytorialnego kraju, której aktem prawnym nadano status miasta. Jest to 

jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych. Tak 

rozumiana prawna definicja miasta nawiązuje do strony administracyjnej jego funkcjonowania 

określającej obowiązki ustawowe władzy miejskiej i zakres jej działania.  

Miasta są głównymi węzłami przestrzennego zagospodarowania regionów, krajów,  

a współcześnie wobec zaawansowania procesów globalizacji stają się węzłami 

ponadnarodowymi, globalnymi (Domański, 1997). Środowisko, w którym rozwijają się miasta 

stale się przekształca, miasta zmieniają się wewnętrznie, nie tylko w sensie struktury 

zagospodarowania przestrzennego, ale także struktury funkcjonalnej. W przemyśle następuje 

przesunięcie od gałęzi tradycyjnych do gałęzi zaawansowanych technicznie, a w całej 

gospodarce punkt ciężkości przesuwa się od produkcji dóbr do działalności usługowych 

zarówno wyższego, jak i niższego rzędu. Proces tercjaryzacji struktury funkcjonalnej miast, 

oznaczający rosnącą przewagę sfery usługowej w gospodarce miejskiej, przebiega 

niejednolicie i coraz częściej pojawiają się uwagi, że dalsze jego nasilenie nie będzie 

korzystne dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ograniczenie sfery wytwórczości 

materialnej, wypchnięcie przemysłu z jednostki terytorialnej, może bowiem oznaczać spadek 

popytu na usługi zaawansowane technologicznie, które dla gospodarki opartej na wiedzy 
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mają coraz większe znaczenie. W okresie postfordyzmu zmienia się struktura gospodarki  

i postępują zmiany organizacyjne. Procesy te przekształcają hierarchię miast oraz 

wewnętrzne relacje w systemach miast zarówno w skali kraju, jak i w skali regionów. Tworzą 

się nowe, nie tylko hierarchiczne, ale często niehierarchiczne sieci miast. Zmiany te są 

zarówno konsekwencją zmian technologicznych, jak i społeczno-gospodarczych.  

Współcześnie miasto należy traktować w ujęciu systemowym, gdzie występuje wiele 

różnorodnych relacji łączących składniki miasta, a także relacji łączących te składniki  

z otoczeniem (czyli bliższą i dalszą strefą zewnętrzną). W takim ujęciu miasto staje się 

terytorialnym systemem społecznym, który uwzględnia organizację, strukturę  

i funkcjonowanie miasta. System ten określają jego składniki, relacje oraz otoczenie, a tworzą 

zarówno elementy przyrodnicze, jak i antropologiczne, które go konstytuują i otaczają. 

Charakter i zakres oddziaływania na siebie elementów systemu miasta zmieniają się  

w czasie. Mimo że terytorialny system społeczny miasta może mieć wyznaczone granice, to 

jednak jego izolacja nie jest całkowita. Ważnym składnikiem miasta, oprócz składników 

kapitału przyrodniczego, materialnego, społecznego i gospodarczego, są władze 

samorządowe, które zarządzają jego rozwojem i kontrolują terytorium w rozmytych 

granicach. Często podkreśla się także sprawczą rolę mieszkańców (organizacji społecznych 

o charakterze ruchów miejskich) w kształtowaniu relacji terytorialnego systemu społecznego 

miasta, co wymaga zmiany modelu sprawowania władzy w mieście i przyjęcia modelu 

współrządzenia czy współzarządzania (por. Parysek, 2015). 

W systemie miast danego regionu/kraju wyodrębnia się najczęściej trzy grupy miast 

pod względem liczby ludności: 1) miasta małe zamieszkałe przez mniej niż 20 tys. osób –  

w grupie tej należy wyodrębnić miasta bardzo małe, gdzie liczba ludności spada poniżej  

5 tys. osób, 2) miasta średnie, gdzie liczba ludności waha się od 20 do 100 tys. osób  

i 3) miasta duże liczące ponad 100 tys. mieszkańców – w tej grupie należy wyróżnić miasta 

bardzo duże mające ponad 500 tys. mieszkańców. Miasta duże skupiają wiele funkcji 

wyższego rzędu o dużym zasięgu oddziaływania w przestrzeni, mogą przekształcić się  

w metropolie i tworzyć obszary metropolitalne. W grupie miast dużych literatura geograficzna 

wyróżnia także aglomeracje monocentryczne bądź policentryczne (konurbacje, w tym 

specyficzne aglomeracje bipolarne). Należy jednak podkreślić, że nie każda aglomeracja, 

rozumiana jako system miast powiązanych ze sobą funkcjonalnie, może być zaliczona do 

metropolii (Gaczek, 2013).  

Śleszyński (2016) przyjmuje natomiast, że miasta średnie to miasta powyżej 20 tys. 

mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miasta liczące od 15 do 20 tys. 

mieszkańców będące stolicami powiatów. Miasta te pełnią ważną rolę stabilizującą  

w policentrycznym systemie osadniczym, ponieważ mogą wpływać pozytywnie na spójność 

terytorialną, zmniejszanie dysproporcji rozwojowych i tendencji do nadmiernej koncentracji,  

a także na obniżanie kosztów transakcyjnych działalności i zwiększenie prawdopodobieństwa 

wystąpienia komplementarnej współpracy sieci miast w regionie, a tym samym wykorzystanie 

dodatkowych impulsów i korzyści pojawiających się w mieście centralnym.  

Wyodrębnienie typów miast według liczby mieszkańców może być jednak dyskusyjne 

ponieważ wielkość miasta określona na postawie liczby mieszkańców w granicach 

administracyjnych jest skorelowana z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

W różnych krajach jednostka osadnicza uzyskuje prawa miejskie przy przekroczeniu pewnej 

liczby mieszkańców, zróżnicowane są także inne prawne kryteria kwalifikacji. Ponadto  

w fazie postępującej suburbanizacji następuje przesunięcie osadnictwa na tereny położone 
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poza granicami administracyjnymi – zacierają się różnice między wsią a miastem, 

mieszkańcy strefy podmiejskiej pracują i korzystają z usług oferowanych przez miasto.  

Na strukturę według liczby ludności można nałożyć strukturę funkcjonalną (miasta 

przemysłowe, usługowe czy przemysłowo-usługowe bądź usługowo-przemysłowe). Struktura 

funkcjonalna miast może być bardziej szczegółowa i możemy wyodrębniać miasta 

wyspecjalizowane w określonych branżach, np. miasta turystyczne, miasta akademickie, 

miasta górnicze, miasta z dominacją usług administracyjnych, miasta uzdrowiskowe i wiele 

innych typów.  

Miasta klasyfikuje się także według funkcji administracyjnej, jaką pełnią w podziale 

terytorialnym danego kraju. W Polsce w układzie hierarchicznym wyodrębnia się następujące 

poziomy: stolica kraju, miasta wojewódzkie (siedziba wojewody lub sejmiku województwa,  

w Polsce występuje 18 takich miast), miasta powiatowe oraz miasta będące siedzibą gminy  

i wreszcie miasta, najczęściej małe, bez pełnienia prawnie przyznanych funkcji 

administracyjnych. Podział ten jest podporządkowany strukturze administracyjnej kraju,  

a formalnie wyodrębnione typy administracyjne mają zasięgi funkcjonalne/rynkowe 

podporządkowane granicom administracyjnym województw, powiatów i gmin. Rzeczywiste 

obszary funkcjonalne najczęściej jednak nie pokrywają się ściśle z granicami 

administracyjnymi jednostek terytorialnych, dla których dane miasto jest centrum.  

Nakładając na siebie różne kryteria podziału wyodrębnia się różnorodne typy miast,  

z tym że współczesne duże miasta – stolice krajów i regionów – najczęściej pełnią wiele 

różnych funkcji, z dominacją funkcji usługowych, których zasięgi rynkowe są bardzo rozległe. 

W skali regionu, w tym przypadku regionu rozumianego jako województwo wielkopolskie, 

wyróżnić możemy miasto bardzo duże – Poznań, skupiające władzę i zarządzanie 

województwem, miasto między 100 a 500 tys. mieszkańców (Kalisz), grupę miast między  

50 a 100 tys. mieszkańców (razem pięć miast), miasta między 10 a 50 tys. mieszkańców 

(głównie miasta powiatowe) oraz miasta małe między 5 a 10 tys. mieszkańców (głównie 

ośrodki gminne) i wreszcie miasta bardzo małe liczące poniżej 5 tys. mieszkańców.  

Wzrost znaczenia miast dla rozwoju społeczno-gospodarczego, zidentyfikowany 

zarówno w nurtach teoretycznych nowej geografii ekonomicznej, nurcie ekonomicznym 

przestrzeni przepływów, a także koncepcji polityki opartej na miejscach, doprowadził do 

wyodrębnienia się (ok. 2009 roku) nowego paradygmatu polityki regionalnej, w której istotną 

rolę odgrywała polityka miejska. Paradygmat ten zakładał m.in. programowanie rozwoju  

w ramach obszarów funkcjonalnych, takich jak miasta i powiązane z nimi obszary (Szlachta, 

2018). W 2014 roku nastąpiła modyfikacja priorytetów i kierunków interwencji europejskiej 

polityki spójności, a nowym instrumentem finansowania stały się Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT). Problemy pojawiające się w realizacji polityki spójności doprowadziły do 

wyodrębnienia się polityki miejskiej w UE, czego konsekwencjami były m.in.: 

1) Pozytywna percepcja rosnącego znaczenia miast dla dynamizowania społeczno-

gospodarczego rozwoju UE, krajów i regionów opartego na nowoczesnych czynnikach 

wytwórczych. 

2) Priorytet dla rozwoju funkcji metropolitalnych. 

3) Wzrost świadomości znaczenia wspierania współpracy miast w różnych układach 

terytorialnych i funkcjonalnych oraz świadomości potrzeby poprawy w zakresie 

rozprzestrzeniania procesów rozwojowych z największych ośrodków miejskich (tak  

w skali kraju, jak i regionu). 
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4) Wprowadzenie zintegrowanego programowania społeczno-gospodarczego rozwoju 

miasta i powiązanego z nim obszaru funkcjonalnego. 

Polityka miejska w Polsce została prawnie zdefiniowana w 2006 roku. Przyjęto, że 

stanowi ona „zespół działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz 

zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, mających na celu 

wykorzystanie potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju kraju, 

wzmocnienie zdolności miast i ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców” 

(Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1295).  

Mimo że zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym coraz szerzej 

podejmowano problemy związane z polityką miejską to kompleksowy dokument Krajowej 

Polityki Miejskiej 2023 (KPM) uchwalono dopiero w 2015 roku. W KPM określono m.in. wizję 

rozwoju polskich miast, strategiczne i specyficzne cele krajowej polityki miejskiej, jej obszary 

tematyczne oraz system i monitoring wdrażania KPM. Za tematyczne obszary istotne dla 

polskich miast przyjęto: kształtowanie przestrzeni, partnerstwo publiczne, transport  

i mobilność miejską, gospodarkę niskoemisyjną i efektywność energetyczną, rewitalizację, 

politykę inwestycyjną, rozwój gospodarczy, ochronę środowiska i adaptację do zmian 

klimatycznych, demografię oraz zarządzanie obszarami miejskimi. Stosunkowo krótki okres 

od uchwalenia dokumentu KPM uniemożliwia ocenę przyjętych w nim rozwiązań. Podkreśla 

się jednak, że dokument ten jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku. 

Istotne znaczenie ma także polityka miejska w skali regionalnej, która również wymaga 

określenia wizji rozwoju miast w regionie oraz wskazania podmiotów odpowiedzialnych za jej 

realizację. Powinna ona odnosić się do rozwoju miast nie w granicach administracyjnych, ale 

do obszarów funkcjonalnych miast, czyli traktować miasto w ujęciu systemowym, gdzie będą 

brane pod uwagę relacje miasta z bliższym i dalszym otoczeniem.  

Największe znaczenie polityka miejska ma jednak w skali lokalnej, gdzie decyduje się 

o kierunkach rozwoju każdego miasta. Tutaj też, przynajmniej teoretycznie, występuje 

najwięcej instrumentów realizacji tej polityki. 

 

1.1.2. Teorie rozwoju ośrodków miejskich 

Współczesne miasta kształtowały się w długim procesie przechodząc prze kolejne fazy 

rozwoju. Pierwszą fazą była faza urbanizacji (koncentracji – ludność i działalności skupiały 

się na niewielkich powierzchniowo obszarach centralnych miasta, następowało duże 

zagęszczenie ludności, budynków mieszkalnych i produkcji, a przestrzenne formy miasta 

kształtowały się i zmieniały pod wpływem układu transportu). Druga faza to faza 

suburbanizacji, dekoncentracji, w której osadnictwo miejskie, ludność i działalność 

produkcyjna przesunęła się na obszary podmiejskie. W tej fazie rozwinął się głównie szynowy 

transport publiczny, a następnie nastąpiło upowszechnienie silnika samochodowego, które 

doprowadziło do „rozlania się” obszarów zabudowanych na zewnątrz i rozpoczęło się 

tworzenie aglomeracji miejsko-przemysłowych. W trzeciej fazie, czyli fazie dezurbanizacji, 

nastąpiła dalsza dekoncentracja funkcji i ludności w strefie podmiejskiej (Regulski, 1986). 

Nasilił się proces „rozlewania się” miasta (urban sprawl), który często ma charakter 

niekontrolowany i wywołuje niekorzystne skutki środowiskowe, może też powodować wzrost 

kosztów społecznych i kosztów funkcjonowania jednostek miejskich. W regionach wysoko 
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rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej można już zidentyfikować czwartą fazę rozwoju 

miast – reurbanizację, w której ponownie wzrasta liczba ludności obszarów śródmiejskich,  

z tym że proces ten występuje po podjęciu świadomej polityki przebudowy miast, rewitalizacji 

śródmieść oraz przebudowy systemów transportu publicznego. Wejście rozwoju miast  

w czwartą fazę można zaobserwować już w niektórych polskich miastach, chociaż nie jest to 

jeszcze proces zaawansowany – nadal dominują fazy suburbanizacji i dezurbanizacji.  

Miasto wraz ze strefą podmiejską może być traktowane jako społeczno-ekonomiczny 

region węzłowy, gdzie węzłem jest centrum, a tereny otaczające strefy podmiejskiej stanowią 

obszary uzupełniające. Dobrym przykładem węzłowego regionu miejskiego jest aglomeracja. 

Przyjmując, że miasto jest regionem węzłowym możemy 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 

różnorodnych form bliskości dla rozwoju innowacji w miastach i regionach (Gaczek, 2015). 

Przegląd tych teorii pojawia się w wielu opracowaniach naukowych (por. Bajerski, 2013).  

Teoria bazy ekonomicznej, w której miasto traktuje się jako region ekonomiczny, 

pozwala określić również jego czynniki rozwoju. Koncepcja ta oparta jest na podziale 

ludności i zatrudnienia na dwie grupy związane z działalnością społeczną i gospodarczą:  

1) działalności domknięte w granicach miasta (endogeniczne) i 2) działalności otwarte, 

zewnętrzne (egzogeniczne) w stosunku do obszaru miasta. Dziewoński (1971) przyjmował, 

że wzajemne relacje między tymi grupami są względnie stałe, ale szczegółowe określenie tej 

relacji jest utrudnione. Bazę ekonomiczną miasta stanowią działalności egzogeniczne 

(czasami w literaturze określane jako działalności podstawowe), czyli takie, których efekty 

zbywane są zarówno wewnątrz ośrodka, jak i poza jego granicami. Wydaje się, że wraz ze 

wzrostem poziomu życia, wzrostem zamożności i zmieniającym się modelem konsumpcji 

coraz większego znaczenia dla rozwoju miast nabierają jednak działalności endogeniczne, 

których efekty zbywane i wykorzystywane są w granicach administracyjnych miast. 

Działalności te były w ostatnich dekadach ubiegłego wieku często błędnie określane jako 

uzupełniające.  

Współcześnie słabnie siła tradycyjnych korzyści aglomeracji. Niektóre miasta tracą 

aktywności gospodarcze wraz z przekształcaniem się struktury wytwórczości czyli sektorowej 

struktury gospodarki regionów. Miasta mogą tracić ludność i miejsca pracy. Zmienia się 

atrakcyjność poszczególnych miejsc oraz wewnętrzna struktura zagospodarowania 

przestrzennego i krajobraz miejski. Hierarchiczny, christallerowski system ośrodków 

centralnych – osadnictwa miejskiego – przekształca się pod względem liczby ośrodków 

poszczególnych poziomów hierarchicznych i kształtu heksagonalnych obszarów rynkowych, 

a pod wpływem rozwoju nowych technologii komunikacyjnych i informatycznych przekształca 

się w sieci miast. 
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1.1.3. Czynniki rozwoju ośrodków miejskich 

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.  

Za klasyczne czynniki rozwoju miast można uważać korzyści skali i korzyści 

aglomeracji. W przypadku korzyści skali wraz z wielkością produkcji, w tym także zakresem  

i zasięgiem usług publicznych/komunalnych w mieście, obniżają się jednostkowe koszty. 

Korzyści skali zostały opisane przez Hoovera na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. 

Wyjaśnił on także jakie są przyczyny ich powstawania. Wraz z rosnącą liczbą ludności 

miasta, czyli stopniem i skalą koncentracji ludności oraz wytwórczości, pojawiają się także 

korzyści aglomeracji – w teorii ekonomii rozumiane jako korzyści zewnętrzne dla 

przedsiębiorstwa (zidentyfikowane przez Marshalla na początku XX wieku). Korzyści 

aglomeracji przyjmują formę korzyści wspólnej lokalizacji (np. możliwości wykorzystywania 

przez przedsiębiorstwa infrastruktury komunalnej) i korzyści urbanizacji (np. korzyści z tytułu 

dostępu do różnorodnego rynku pracy, korzyści społeczne wymiany doświadczeń). Korzyści 

skali i korzyści aglomeracji, czyli skupiania się w przestrzeni ludności i aktywności, 

przyciągają do miast zarówno mieszkańców, jak i firmy. Przyciąganie to ma jednak pewne 

granice uzależnione często od umiejętności zarządzania rozwojem miasta. Wraz  

z nadmiernym i niezrównoważonym wzrostem miasta w przestrzeni mogą pojawiać się 

niekorzyści zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej, a także ekologicznej (por. 

Gaczek, 2003). W sytuacji pojawienia się niekorzyści aglomeracji wzrasta znaczenie rozwoju 

miast średnich i małych. 

Szczegółową klasyfikację i opis czynników rozwoju regionalnego przedstawił Parysek 

(2001). Wskazał on na występowanie czynników o różnym zasięgu. Z jednej strony 

występują czynniki oddziałujące w każdym regionie, czyli czynniki ogólne, a z drugiej czynniki 

specyficzne, występujące tylko w niektórych obszarach. Wśród czynników o charakterze 

ogólnym Parysek wyróżnia 11 homogenicznych grup. Są to: potrzeby społeczności lokalnych, 

zasoby i walory środowiska przyrodniczego, zasoby pracy, rozwiązania infrastrukturalne, 

istniejący potencjał gospodarczy, rynek lokalny i rynki zewnętrzne, kapitał finansowy, w tym 

zwłaszcza kapitał inwestycyjny, poziom nauki, techniki i kultury, nowoczesne technologie 

wytwarzania, teren i korzyści miejsca, stosunki międzynarodowe i współpraca bilateralna. 

Wśród czynników specyficznych można natomiast wskazać wysokiej jakości, specyficzne 

zasoby środowiska przyrodniczego, walory historyczne czy wreszcie lokalizację geograficzną 

na terenach centralnych regionu lub kraju bądź terenach peryferyjnych, np. w pobliżu granic. 

Miasta zlokalizowane w pobliżu centrów decyzyjnych, np. politycznych, będą rozwijały się 

szybciej niż miasta położone w znacznej odległości od centrum. Miasta położone na terenach 

peryferyjnych najczęściej mają niższą dostępność komunikacyjną niż miasta centralne. 

Obecnie zmniejsza się znaczenie klasycznych korzyści aglomeracji dla rozwoju miast. 

Większą rolę przypisuje się natomiast kapitałom ludzkiemu i społecznemu, które zapewniają 

wiedzę, umiejętności, kompetencje i możliwości adaptacyjne do zmieniających się warunków 

i wdrażania innowacji. Podkreśla się znaczenie dobrej jakości pracy administracji  

i efektywnego funkcjonowania władz publicznych dla rozwoju miasta. Władze miasta powinna 

cechować dojrzałość społeczna, partnerstwo, odpowiednia kultura administracyjna, zdolność 

do formułowania dojrzałych strategii politycznych i wysoka jakość funkcjonowania. Kapitały 

ludzki i społeczny są współcześnie kluczowymi czynnikami zdynamizowania rozwoju polskich 
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miast i regionów. Mogą one decydować również o gotowości do współpracy i budowania 

nieformalnych relacji między jednostkami samorządu terytorialnego, firmami i instytucjami 

otoczenia biznesu.  

Czynniki rozwoju miast i regionów w pojawiających się paradygmatach czy 

koncepcjach rozwoju społeczno-gospodarczego 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 (smart city) do czynników rozwoju zalicza się m.in. kapitał 

ludzki, kapitał społeczny, technologię (w tym ICT), infrastrukturę oraz demokrację 

uczestniczącą. W paradygmacie rozwoju endogennego miast, który rozwinął się już  

w przedostatniej dekadzie ubiegłego wieku i wydaje się mieć bardzo duże znaczenie dla 

wyjaśnienia procesów rozwoju miast średniej wielkości, wśród czynników wymienia się: 

zarządzanie gospodarcze, zarządzanie finansowe, kontrolę, usługi strefy finansowej  

i biznesowej, usługi projektowe, kulturę oraz inne dziedziny kreatywne gospodarki, relacje  

z otoczeniem, 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 uznaje 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 wyróżnia 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 

(odnoszące się początkowo do metropolii Bostonu) jako główne czynniki rozwoju 

wskazywały: demokratyczne społeczeństwo, koncentrację kapitału społecznego i kooperację 

w gospodarce (Parysek, 2018, s. 50-52).  

Barierami rozwoju miast mogą być współcześnie cechy/elementy, które utrudniają 

zrównoważony rozwój miasta albo zwiększają wrażliwość rozwoju miasta na zmiany 

zewnętrzne. Wśród tych barier 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 ostro 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, gdzie 

struktura miasta nie zapewnia pożądanych rezultatów w relacji do nakładów, czyli 

niekonkurencyjną bazę ekonomiczną, 5) niedomiar, gdzie struktury miasta są 

niewystarczalne, co skutkuje defektami w miejskim systemie społecznym (przykładem może 

być brak stabilności miejsc pracy), 6) niezgodność struktury, oznaczającą brak 

współdziałania zapewniającego korzyści, w systemie miejskim nie pojawią się efekty korzyści 

komplementarności (por. Konecka-Szydłowska, 2018). 

Pojawienie się nowych czynników rozwoju miast i regionów nie oznacza jednak 

eliminowania czynników klasycznych – węzły transportowe zapewniające dostępność 

przestrzenną oraz korzyści wspólnej lokalizacji, a także tradycyjne korzyści urbanizacji, tak  
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w sensie społecznym, jak i ekonomicznym, stanowią nadal istotną siłę wpływającą na 

rozwijanie się i przekształcanie miasta. 

 

1.1.4. Obszary oddziaływań/funkcjonalne i ich delimitacja  

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 od badań miast  

w granicach administracyjnych na rzecz badania jednostek w układach funkcjonalnych. Do 

takiego podejścia nawiązują ustalenia KPM (2015) oraz Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego (koncepcja 2019). 

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011) 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). 

Administracyjnie MOF mogą obejmować wszystkie typy gmin. Do 2016 roku 

wyróżniono w Polsce cztery podtypy MOF: 

1) Ośrodków wojewódzkich (MOF OW) – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu 

dla polityki funkcjonalnej kraju, z których część uzyskuje status metropolii (Warszawa)  

i ośrodków metropolitalnych (np. Kraków, Łódź i Poznań), a pozostałe pełnią rolę 

ośrodków regionalnych z funkcją administracyjną (np. Opole, Zielona Góra i Gorzów 

Wielkopolski, Kielce), 

2) Ośrodków regionalnych (MOF OR) – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu 

dla polityki przestrzennej województwa, czyli miast, które nie są centrami 

województwa, ale pełnią ważne funkcje dla rozwoju regionu (najczęściej są to miasta  

o liczbie ludności 100-300 tys. osób, w Wielkopolsce takim typem jest Aglomeracja 

Kalisko-Ostrowska), 

3) Ośrodków subregionalnych (MOF OS) – jako obszary funkcjonalne wyznaczone przez 

samorząd województwa wokół miast liczących 50-100 tys. mieszkańców, które mają 

istotne znaczenie społeczne oraz są miejscem dostarczania usług publicznych dla 

mieszkańców danego miasta i obszarów peryferyjnych (w Wielkopolsce jest to np. 

MOF Konina, Leszna i Piły). 

4) Ośrodków lokalnych (MOF OL) – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla 

polityki przestrzennej gminy wyznaczone dla miast liczących poniżej 50 tys. 

mieszkańców, głównie miast powiatowych, które mają szanse na koncentrację funkcji 

gospodarczych, a jednocześnie zapewniają dostęp do usług publicznych wiejskim 

obszarom otaczającym. 

Na potrzeby krajowych dokumentów strategicznych, w tym krajowej polityki miejskiej, 

przeprowadzono przede wszystkim delimitację MOF OW. Prace te zainicjowano w 2012 roku 

i przyjęto, że funkcjonalny obszar miejski to rdzeń (jednobiegunowy bądź wielobiegunowy)  

i strefa zewnętrzna. Jako kryteria wyodrębnienia MOF przyjęto wskaźniki funkcjonalne (dwie 

cechy), wskaźniki społeczno-gospodarcze (trzy cechy) i wskaźniki morfologiczne (dwie 
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cechy). Przyjęto też zasady administracyjne, topologiczne i liczbę spełnienia kryteriów jako 

zasady delimitacji. Ustalono wartości progowe poszczególnych kryteriów. W delimitacji 

przyjęto, że każdy obszar funkcjonalny obejmuje rdzeń i strefę zewnętrzną. Wyróżniono 

rdzenie jedno i wielobiegunowe (np. MOF Poznania i MOF Bydgoszcz-Toruń). Sposób 

postępowania pozwolił wyróżnić 18 MOF OW (wszystkie miasta wojewódzkie), dla których 

określono liczbę gmin, powierzchnię (w km2) oraz liczbę mieszkańców w rdzeniu i w strefie 

zewnętrznej. Jak wynika z opracowania największą powierzchnię miały MOF Warszawy  

i Katowic, zaś najmniejszą MOF Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Podobny układ 

miały MOF OW pod względem liczby ludności, z tym że zróżnicowanie liczby ludności było 

większe. W skład MOF Poznania wchodziło 21 gmin i obejmował on obszar prawie 2 500 km2 

(w tym rdzeń stanowiło samo miasto, a strefa zewnętrzna obejmowała aż 2 237 km2). 

Natomiast liczba zameldowanych mieszkańców sięgała w 2011 roku 912 tys. osób, z tego 

554 tys. osób w rdzeniu, a 359 tys. osób w strefie zewnętrznej (por. Śleszyński, 2013). 

Warunkiem zaliczenia gminy do MOF OW było spełnienie sześciu z siedmiu przyjętych 

kryteriów (cech).  

MOF stają się współcześnie podmiotem polityki rozwoju (Szafranek, 2019). Przyjmuje 

się, że podstawowym kierunkiem 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.  

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 z 2013 roku odnosiły się w dużym 

stopniu do obszarów funkcjonalnych miast. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym określiła, że plan zagospodarowania przestrzennego MOF OW jest częścią 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (2011) wskazano natomiast, że MOF powinny być 

uwzględniane jako element planowania przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego na 

poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym, a tam gdzie jest to zasadne stanowić 

odrębną kategorię planistyczną.  

Uzupełnieniem dla tych planów miały być strategie rozwoju MOF, które powinny 

uwzględniać działania na rzecz następujących rozwiązań: 1) zintegrowanego systemu 

transportu publicznego, 2) energooszczędnych struktur przestrzennych – zwarte miasto, 

efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej, 3) rewitalizacji 

zdegradowanej tkanki miejskiej całego obszaru, 4) spójnego systemu inwestycyjnego  

w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej, 5) zintegrowanego i spójnego systemu 

zarządzania zasobami przyrodniczymi – głównie wodnymi, 6) uspójnienia planów 

zagospodarowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych (gmin 

wchodzących w skład MOF), 7) współpracy z innymi MOF, 8) prowadzenia systemu 

monitoringu danych przestrzennych połączonego z systemem monitoringu rozwoju 

regionalnego, 9) tworzenia baz danych przestrzennych i środowiskowych, 10) zarządzania 

zasobami kulturowymi połączonego z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego.  

W Założeniach Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (2013) wskazano, że 

niezbędne jest wprowadzenie obowiązku przygotowania strategii rozwojowych obejmujących 

jednostki administracyjne wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego lub przygotowanie 

odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Przy dużych trudnościach delimitacji MOF i zmienności kolejnych przepisów  

w systemie prawnym dotyczącym wspierania rozwoju regionalnego, a także planowania 

przestrzennego na poziomie województwa określano obszary metropolitalne w planach 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw. Często jednak stosowano 

nie do końca porównywalne kryteria ich delimitacji i wykorzystywano różne metody, co 

skutkowało trudnościami porównywania (por. Kociuba, 2015). Przykładowo w Wielkopolskim 

Biurze Planowania Przestrzennego wyznaczono obszar metropolitalny Poznania  

i dwubiegunowy układ miejski o charakterze ponadregionalnym Kalisz-Ostrów Wielkopolski. 

Dla tych obszarów przygotowano odpowiednie dokumenty strategiczne, tj. Strategię Rozwoju 

Aglomeracji Poznańskiej oraz Strategię Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 

1.2. Miejsce miast w rozwoju regionów i kraju 

1.2.1. Znaczenie miast dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionów w literaturze 

Znaczenie ośrodków miejskich dla społeczno-gospodarczego rozwoju w przestrzeni 

jest powszechnie podkreślane w badaniach z zakresu geografii ekonomicznej, ekonomii, ale 

także w innych dyscyplinach, takich jak: architektura i urbanistyka, socjologia czy historia 

sztuki (Domański, 1997, 2012). Wśród prowadzonych badań dominują analizy wielkich miast, 

aglomeracji i metropolii. Dobrym przykładem ostatniego typu badań jest zbiór artykułów Rola 

wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski przygotowanych pod redakcją 

Szlachty i Woźniaka (2018). Opracowania zawarte w tym tomie przygotowali ekonomiści, 

geografowie, urbaniści i prawnicy, ale autorami wielu z nich są praktycy kierujący wydziałami 

rozwoju w urzędach miast bądź pracownicy agencji rozwoju regionalnego.  

Należy jednak podkreślić, że miasta małe i średnie również oddziałują na rozwój 

terenów otaczających. Szczególnie dotyczy to tych miast, które pełnią określone funkcje 

administracyjne oraz tych, w których znajdują się siedziby władz gminnych i powiatowych. 

Znaczenie miast powiatowych dla pobudzania rozwoju terytorium powiatu wynika z ich typów 

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. 

Również w przypadku oddziaływania miast powiatowych duże znaczenie mają możliwości  

i zdolność absorpcji czynników wzrostu i generowanych informacji do otoczenia.  

Już w czasach historycznych miasta stanowiły węzły wymiany handlowej, a od 

pierwszej rewolucji przemysłowej w XIX wieku stały się obszarami koncentracji przemysłu.  

W okresie kiedy przemysł był głównym czynnikiem miastotwórczym miasta przyciągały 

przedsiębiorstwa, siłę roboczą i ogólnie ludność oferując określone korzyści ekonomiczne,  

w tym przede wszystkim korzyści wspólnej lokalizacji i korzyści urbanizacji. Zidentyfikowane 

przez Marshalla korzyści aglomeracji spowodowały gwałtowny, często niekontrolowany 

przestrzennie rozwój miast europejskich i amerykańskich w pierwszej połowie XX wieku. 

Jednostkowe koszty produkcji obniżyły się, a jednocześnie wystąpiły korzyści 

zamieszkiwania wynikające z dostępu do szeroko rozumianej infrastruktury publicznej, w tym 

infrastruktury komunikacyjnej i usług wyższego rzędu. Proces ten – trwający w Polsce 
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przynajmniej do końca XX wieku – doprowadził do koncentracji kapitału finansowego, 

fizycznego i ludzkiego w miastach. Ścieżka rozwoju niektórych dużych miast, początkowo 

wychodząca z funkcji przemysłowych przyciągała funkcje usługowe wyższego rzędu, głównie 

ośrodki akademickie i funkcje kreatywne, tworząc tym samym środowisko korzystne dla 

rozwoju innowacji. Usługowa bądź usługowo-przemysłowa gospodarka miasta, szczególnie 

gospodarka z udziałem sektorów przemysłów zaawansowanych technologicznie, zawsze 

charakteryzuje się wyższym poziomem produktywności niż gospodarka terenów wiejskich.  

W nowoczesnych miastach występuje wiele dodatkowych korzyści i sposobności dla 

podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki (Gaczek i Komorowski, 2006).  

W dużych polskich miastach po 1975 roku pojawiły się niekorzyści aglomeracji będące 

skutkiem nadmiernej koncentracji zabudowy i zagęszczenia ludności oraz błędnej polityki 

przestrzennej (Gaczek, 2009). Proces ten zdynamizował się gwałtownie na przełomie  

XX i XXI wieku, ale w dużym stopniu było to związane ze wzrostem zamożności 

mieszkańców, procesami rynkowymi wypychającymi mieszkańców z obszarów śródmiejskich 

(wzrost cen gruntów budowlanych i ograniczenie dostępności wolnych terenów pod 

zabudowę, pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego) i przyciąganiem mieszkańców 

do osiedlania się w strefach podmiejskich (tańsze tereny budowlane, lepsze środowisko 

zamieszkania). Procesy te występują współcześnie zarówno wokół wielkich, jak i średnich,  

a nawet mniejszych miast. Skutkowało to początkowo powolnym, a kilka lat po transformacji 

społeczno-gospodarczej w kraju, gwałtownym nasileniem się niekontrolowanych procesów 

suburbanizacji, które wywołują wiele negatywnych skutków, takich jak: wyludnianie miast, 

zamieranie śródmieść, kongestia transportowa na drogach sieci dojazdowej, wzrost 

społecznych kosztów osadnictwa, pogorszenie ładu przestrzennego i bardzo często 

obniżenie jakości środowiska przyrodniczego.  

Ocenę wpływu aglomeracji miejsko-przemysłowych na przyciąganie przedsiębiorstw,  

a tym samym powstawanie biegunów wzrostu, szczegółowo opisuje i wyjaśnia Gawlikowska-

Hueckel (2003), a także Domański (2018).  

Wykształcenie się regionalnych biegunów wzrostu, metropolii różnej kategorii 

(europejskich, krajowych bądź regionalnych) przyśpieszyło proces społeczno-gospodarczego 

rozwoju, ale także skutkowało jego polaryzacją zarówno w przestrzeni kraju, jak  

i w przestrzeni wewnętrznej regionów. Regiony z metropoliami szybciej i łatwiej adaptowały 

się do zmieniających się warunków otoczenia i wykorzystywania zewnętrznych środków 

rozwojowych. Zgodnie z teorią polaryzacji regionalne bieguny wzrostu (miasta wojewódzkie) 

generują impulsy rozwoju na niższy poziom, ale nie zawsze i nie wszędzie regionalne 

środowisko odzewowe jest w stanie te impulsy wykorzystywać. Wykorzystanie impulsów 

wzrostu wymaga występowania w przestrzeni regionu gęstej, zrównoważonej sieci miast – 

biegunów wzrostu niższego rzędu, czyli ośrodków subregionalnych i miast powiatowych. 

Oprócz impulsów pozytywnych krajowe i regionalne bieguny wzrostu generują też procesy 

wymywania przyciągając do centrum kapitał, inwestycje i ludzi z obszarów otaczających 

jednostek osadniczych, w tym średnich i małych miast. Zasięgi pozytywnego i negatywnego 

oddziaływania biegunów, węzłów wzrostu, zależą od struktury sieci osadniczej i wielkości 

ośrodka centralnego. Przykładowo można stwierdzić, że pozytywne i negatywne 

oddziaływanie Poznania na rozwój społeczno-gospodarczy terenów województwa będzie 

kierunkowo zróżnicowane – wyraźnie widoczne w podregionie poznańskim (nie tylko  

w powiecie poznańskim), a znacznie słabnące wraz ze wzrostem odległości od centrum  

w kierunku północnym i północno-wschodnim (w podregionach pilskim i konińskim). Podobne 
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zróżnicowanie siły oddziaływania metropolii regionalnych występowało i występuje nadal  

w województwach: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i pomorskim. 

Należy jednak podkreślić, że obszary funkcjonalne dużych miast, czyli MOF OW oraz 

MOW OR, wytwarzają większą część produktu krajowego brutto (PKB) niż wynika to z ich 

udziału w strukturze demograficznej kraju.  

 

1.2.2. Ranga i znaczenie miast dla rozwoju kraju i regionu w dokumentach 

strategicznych 

Dokumenty strategiczne rozwoju kraju i poszczególnych województw przygotowywane 

w Polsce od 1999 roku (reforma podziału terytorialnego kraju) w przyjmowanych celach 

strategicznych, a następnie celach niższego rzędu uwzględniały działania odnoszące się do 

miast. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie (2010) (KSRR 2010-2020) określa wizję rozwoju regionalnego Polski i przyjmuje, że 

dla tego rozwoju istotne będą: 1) silna konkurencyjność i innowacyjność, 2) spójność 

gospodarcza, społeczna i terytorialna, 3) skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji 

celów rozwojowych oraz 4) zmniejszenie dystansu rozwojowego do pozostałych regionów 

UE. W zakresie pierwszego z tych punktów zawierają się przede wszystkim odniesienia do 

miast. W wizji rozwoju KSRR 2010-2020 wskazano, że główne polskie ośrodki miejskie 

zwiększą swoje międzynarodowe znaczenie przez wieloaspektową współpracę z głównymi 

miastami europejskimi. Węzłem globalnej sieci wymiany wiedzy, innowacji i kapitału do  

2020 roku będzie Warszawa, a pięć pozostałych metropolii makroregionalnych (Kraków, 

Wrocław, Łódź, Poznań, Trójmiasto) znacznie zwiększy swój udział w procesach 

rozwojowych kraju. Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu najważniejsze ośrodki miejskie,  

w szczególności ośrodki wojewódzkie, będą stanowić węzły sieci współpracy gospodarczej, 

społecznej, naukowej, kulturalnej i instytucjonalnej oddziałujące na rozwój całego regionu 

dzięki wspieraniu w tych obszarach funkcji metropolitalnych.  

Według KSRR 2010-2020 ośrodki wojewódzkie i obszary pozostające pod ich 

wpływem (można przyjąć, że są to obecne MOF OW) stanowić powinny do 2020 roku zwartą 

wewnętrznie, zintegrowaną przestrzeń charakteryzującą się wysoką dynamiką wzrostu. 

Ośrodki te powinny być powiązane komunikacyjnie i funkcjonalnie, co powinno wpływać na 

poprawę spójności terytorialnej kraju i umożliwić przepływ wiedzy i innowacji. Rozwój sieci 

kooperacyjnej między obszarami województwa a głównymi ośrodkami miejskimi powinien 

wpływać na budowanie potencjału do absorpcji rozwiązań zewnętrznych i kreowania 

własnych innowacji w regionach słabiej rozwijających się.  

Zapisy dotyczące miast pojawiają się w KSRR 2010-2020 w wielu miejscach, zarówno 

na poziome celów głównych, jak i celów niższego rzędu. Przede wszystkim zawarto je  

w celu 1 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, w tym: 

 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich 

obszarów funkcjonalnych (1.1.1 – Warszawy i 1.1.2 – pozostałych ośrodków 

wojewódzkich). 

 Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich 

absorpcji poza miastami wojewódzkimi (1.2.1 – zwiększanie dostępności 

komunikacyjnej wewnątrz regionów, 1.2.2 – wspieranie rozwoju i znaczenia miast 

subregionalnych, 1.2.3 – rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów 
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wiejskich oraz 1.2.4 – efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych potencjału 

specjalizacji terytorialnej). 

 Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne (razem 

siedem celów niższego rzędu, z których część mogła być powiązana z obszarami 

miejskimi). 

W ramach celu 1 zwraca uwagę skoncentrowanie się na miastach wojewódzkich, miastach 

subregionalnych i obszarach wiejskich. Nie wskazano natomiast odrębnych działań dla miast 

powiatowych, które w Wielkopolsce są głównie miastami średnimi, a kilka to miasta małe.  

Strategia ta założyła, że do 2020 roku nastąpi w regionach (16 województwach) 

wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między stolicami a miastami subregionalnymi  

i lokalnymi, a także między miastami i otaczającymi je obszarami. Powinno pozwolić to na 

rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych na obszary słabiej rozwijające się i zwiększyć 

terytorialny zasięg oddziaływania ośrodków miejskich przez ich lepszą integrację  

z bezpośrednim otoczeniem regionalnym. Ośrodki subregionalne powinny zwiększyć swoją 

pozycję w regionach oraz w skali kraju dzięki zachodzącym procesom urbanizacyjnym, 

rozwijaniu i uzupełnianiu funkcji gospodarczych oraz poprzez lepsze wykorzystanie 

endogenicznych potencjałów rozwojowych. Zgodnie z tym dokumentem ośrodki miejskie 

staną się przestrzenią dla rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego dzięki wysokiej 

jakości systemowi kształcenia, bogatej ofercie kulturalnej oraz zapewnieniu wysokiego 

standardu życia. W najważniejszych ośrodkach miejskich w większym stopniu 

wykorzystywany będzie potencjał wiedzy, nauki, gospodarki i kultury dla tworzenia  

i wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych. Wzrośnie rola współpracy uczelni  

z regionalnymi przedsiębiorstwami (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020…, 

2010). 

Wśród zapisów KSRR 2010-2020 ważny dla podejmowanego problemu jest także 

następujący fragment:  

„W KSRR 2010-2020 stolice regionów postrzegane są jako główne centra rozwoju 

regionów, które w największym stopniu przyczyniają się do budowania siły konkurencyjnej 

regionu. Dzięki silnym miastom, skupiającym nowoczesne i konkurencyjne przedsiębiorstwa, 

oferującym miejsca pracy, wysokiej jakości usługi edukacyjne i kulturalne, wzmacniana 

będzie pozycja każdego z regionów oraz zwiększany będzie zasięg pozytywnego 

oddziaływania na cały obszar województwa. (...) Wsparcie skierowane do miast służy 

budowaniu siły konkurencyjnej całych regionów (...) oraz wzmacnianiu regionalnej sieci 

osadniczej.  

Pozostałe miasta (ośrodki subregionalne) stanowiące sieć uzupełniającą strukturę 

osadniczą regionu również są polem interwencji polityki regionalnej. (...) Ośrodki 

subregionalne, stanowiące lokalne centra rozwoju, wspierane będą w zakresie integracji 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój 

rynku pracy poprzez wspomaganie otoczenia biznesu oraz rozwój funkcji gospodarczych  

o ponadlokalnym obszarze oddziaływania. (...)  

Uzupełniająco do działań celu 1 („konkurencyjność”) miasta będą również adresatem 

interwencji regionalnej w ramach celu 2 („spójność”). Zbyt słaba sieć miejska w Polsce 

Wschodniej implikuje konieczność specjalnego wsparcia dla zapoczątkowania trwałej 

restrukturyzacji tej części kraju. (...) Specjalny kierunek działań (...) obejmuje zintegrowane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne i restrukturyzacyjne (...)” (Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020…, 2010). 
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W 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podjęto prace nad przygotowaniem 

nowej strategii rozwoju regionalnego (KSRR 2030), która nawiązywała do przyjętej przez 

Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.), stanowiącej kluczowy dokument dla Polski w obszarze 

średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Dotychczas opublikowane zapisy KSRR 2030 

mają charakter dokumentów kierowanych do dyskusji (pierwsza wersja – grudzień 2018 roku, 

druga wersja – maj 2019 roku), a jej ostateczny kształt ma być zatwierdzony do końca  

2019 roku. W dotychczas udostępnionych zapisach wskazano siedem wyzwań, określono 

zasady polityki regionalnej i wskazano trzy główne cele: 

1) Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym (pięć celów szczegółowych, z których cel 1.2 to 

Wykorzystywanie potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, cel 1.4 to Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych,  

a cel 1.5 to Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych  

i atrakcyjność inwestycyjną obszarów). 

2) Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych (trzy cele szczegółowe, w tym 

cel 2.2 Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym). 

3) Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

(cztery cele szczegółowe, w tym cel 3.2. Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego 

podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym). 

Cele te formalnie zostały rozpisane w układzie regiony – miasta – obszary wiejskie.  

W odniesieniu do miast podkreślono, że obszary zurbanizowane zamieszkuje aż 75% 

ludności Polski. Zaakcentowano także, że miasta różnej wielkości, aglomeracje i miasta  

o znaczeniu subregionalnym i lokalnym dzięki koncentracji funkcji gospodarczych, 

administracyjnych i usługowych odgrywają główną rolę w rozwoju gospodarczym, 

społecznym i przestrzennym regionów i kraju, a zapewnienie wszystkim miastom warunków 

do trwałego rozwoju powinno być kluczowym elementem polityki regionalnej kraju. Wskazano 

też, że kontynuowane będzie wsparcie zarządzania w MOF w formule ZIT oraz założono, że 

w ramach KSRR 2030 wspierany będzie rozwój wszystkich miast tj. największych 

aglomeracji, średnich oraz małych miast powiązanych funkcjonalnie z obszarami wiejskimi 

(głównie w ramach celu 2). Ponieważ miasta te charakteryzują się różną wielkością, 

położeniem i pełnionymi funkcjami podejmowane działania mają mieć zróżnicowany 

charakter, ale jednocześnie szczegółowe, proponowane działania stosunkowo rzadko 

odnoszą się do miast dużych, w tym szczególnie metropolii. 

W KSRR 2030 stwierdzono, że z dotychczasowych działań prowadzonych w ramach 

polityki regionalnej w największym stopniu skorzystały największe aglomeracje, więc 

aktualnie nie będą już stanowiły obszaru strategicznej interwencji z poziomu krajowego. 

Większa uwaga zwrócona będzie na miasta średnie, które są słabiej niż aglomeracje 

wyposażone w czynniki lokalizacji, takie jak: kapitał ludzki, społeczny, materialny  

i instytucjonalny. Działania o charakterze horyzontalnym dedykowane miastom średnim będą 

obejmowały przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycji generujących 

lokalnie atrakcyjne miejsca pracy, kształcenie i szkolenie zawodowe wpisujące się  

w zdefiniowane specjalizacje gospodarcze danego obszaru, w tym pobudzanie rodzimej  

i lokalnej przedsiębiorczości. Wskazano też, że ważnym aspektem wspierania miast średnich 

będzie rozwijanie wysokiej jakości usług publicznych. Szczególną uwagę poświęcać się 

będzie miastom średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Mają to być głównie byłe 
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miasta wojewódzkie, w których występuje osłabienie ich znaczenia oraz utrata funkcji  

w policentrycznym systemie osadniczym. Miasta te będą stanowić obszar strategicznej 

interwencji i mają uzyskać obligatoryjne wsparcie zarówno w krajowym programie 

operacyjnym, jak i regionalnych programach operacyjnych. W dokumencie podkreślono też, 

że kluczowe znaczenie będzie miała odbudowa bazy gospodarczej miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze oraz wzmocnienie ich roli jako centrów aktywności 

społecznej i gospodarczej (por. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 2019).  

Do 2019 roku w województwie wielkopolskim opracowano kilka strategii rozwoju 

regionu. Pierwszą z nich była Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego przyjęta  

w 2000 roku, następną Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku 

przyjęta w 2005 roku, a ostatnią Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do  

2020 roku. Wielkopolska 2020, przyjęta w grudniu 2012 roku (będąca aktualizacją Strategii  

z 2005 roku). Aktualnie trwają prace nad nową strategią rozwoju województwa (do  

2030 roku). Każda z tych strategii w różnym stopniu uwzględniała sytuację miast.  

W Strategii z 2000 roku przyjęto jako cel strategiczny 3 Wzrost wewnętrzny integracji  

i istotna poprawa jakości przestrzeni, który rozbito na dwa cele szczegółowe:  

3.1 Wewnętrzna integracja regionu, w tym: a) scalenie społeczne i gospodarcze całego 

regionu przy uwzględnieniu jego wewnętrznego zróżnicowania i specjalizacji układów 

subregionalnych, b) przezwyciężenie partykularyzmów terytorialnych, oraz 3.2 Właściwa 

struktura przestrzenna, w tym: a) harmonijny rozwój sieci osadniczej, b) przygotowanie 

głównych ośrodków miejskich do pełnienia funkcji biegunów rozwoju, c) danie szans rozwoju 

(…) obszarom ekonomicznie opóźnionym i nieposiadającym wystarczających własnych 

czynników rozwoju, d) prowadzenie przyjaznej dla środowiska przyrodniczego polityki 

inwestycyjnej i zagospodarowania przestrzennego (Strategia..., 2000). W dokumencie 

określono także pożądany stan struktury przestrzennej Wielkopolski do 2015 roku.  

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska  

2020 (2012) wskazano oprócz celu głównego aż dziewięć celów strategicznych ze 

stosunkowo dużą liczbą celów operacyjnych. Wśród nich do rozwoju miast w regionie można 

odnieść następujące cele strategiczne: 1 Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej 

regionu (sześć celów operacyjnych), 4 Zwiększenie konkurencyjności metropolii poznańskiej  

i innych ośrodków wzrostu w województwie (dwa cele operacyjne, w tym 4.2 Wzmocnienie 

biegunów wzrostu w subregionach), 5 Zwiększenie spójności województwa (sześć celów 

operacyjnych, w tym: 5.1 Wsparcie ośrodków lokalnych, 5.3 Aktywizacja obszarów  

o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych,  

5.4 Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji). Również  

w pozostałych celach operacyjnych znaleźć można odniesienia do rozwoju miast. Jako 

podstawowe założenia modelu rozwoju Wielkopolski do 2020 roku przyjęto (Strategia..., 

2012): 

 Ośrodki wzrostu/koncentracji potencjału nie powinny rozwijać się kosztem otoczenia, 

lecz korzystnie na nie oddziaływać. 

 Obszary opóźnione w rozwoju powinny być wspierane w zakresie wzmacniania ich 

wewnętrznych potencjałów oraz zdolności do kreowania i absorpcji innowacji. 

Wsparcie nie może być „premią za biedę”. 

 Należy stosować zasadę, że ośrodki wzrostu wspierane są przez władzę publiczną 

przede wszystkim w zakresie, w jakim są w stanie korzystnie oddziaływać na 
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otoczenie, a otoczenie jest wspierane w zakresie, w jakim wzmacnia to jego zdolności 

do absorbowania czynników rozwojowych z zewnątrz. 

 Przestrzeń spolaryzowana/zróżnicowana jest stanem obiektywnym. Nie można 

zlikwidować nierówności, bowiem dokonać tego można tylko przez hamowanie 

rozwoju tych, którzy rozwijają się najszybciej. 

 Istotne nie jest to, że jakiś obszar rozwija się szybciej niż inne obszary ale to, że nawet 

najwolniej rozwijający się obszar nie powinien rozwijać się zbyt wolno. 

 Przestrzeń powinna być spójna, czyli powiązana wzajemnie korzystnymi relacjami, co 

nazywane jest także „usieciowieniem”. 

 Każdemu mieszkańcowi Wielkopolski należy zapewnić odpowiedni standard dostępu 

do usług publicznych oraz warunki samoorganizacji, bądź zapewnić odpowiednie 

warunki do mobilności przestrzennej. 

 Każdemu mieszkańcowi Wielkopolski należy zapewnić równy dostęp do wsparcia  

w sytuacjach kryzysowych. 

 Najbardziej efektywne wspieranie rozwoju województwa jest wtedy, gdy wspierane są 

powiązania funkcjonalne lokomotyw rozwoju z obszarami borykającymi się  

z problemami. 
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Rozdział 2. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego miast średnich  

województwa wielkopolskiego, w tym identyfikacja potencjałów i barier 

ich rozwoju 

Identyfikację poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast średnich województwa 

wielkopolskiego przeprowadzono z wykorzystaniem danych statystycznych dla okresu  

2007-2017 i danych pozyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego w okresie 

czerwiec-lipiec 2019 roku na temat poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast 

średnich w województwie wielkopolskim, w tym identyfikacji potencjałów i barier ich rozwoju. 

Przeprowadzone zostało badanie ankietowe CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview), 

uzupełnione badaniem ankietowym CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing), 

które skierowane były do przedstawicieli urzędów miast średnich.  

Za pomocą analizy wskaźnikowej przeprowadzono identyfikację poziomu rozwoju  

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 oraz współpraca 

międzysamorządowa.  

Dla analizowanych sfer przeprowadzono ocenę poziomu i dynamiki rozwoju miast 

średnich w latach 2011-2017 z wykorzystaniem analizy skupień. W pierwszej części analizy 

wybrano wskaźniki, które najlepiej odzwierciedlały sytuację w poszczególnych sferach. 

Następnie używając tych wskaźników, z pomocą techniki aglomeracyjnej, wyznaczone 

zostały skupienia podobnych jednostek, które posłużyły jako wskazówka do oszacowania 

liczby grup podobnych do siebie miast. Przetestowano różne metody wiązania i wybrano 

jedną, która dawała najlepsze rozwiązania. Do finalnej analizy wybrano metodę Warda, która 

do oszacowania odległości między skupieniami wykorzystuje podejście analizy wariancji. 

Metoda ta zmierza do minimalizacji sumy kwadratów odchyleń wewnątrz skupień.  

W metodzie tej na każdym etapie postępowania spośród wszystkich możliwych do łączenia 

par skupień wybiera się tę, która w rezultacie łączenia daje skupienia o minimalnym 

zróżnicowaniu. Następnie przeprowadzono grupowanie metodą k-średnich. Jest to metoda 

niehierarchiczna, w wyniku której żadne skupienie nie jest podskupieniem innego skupienia. 

Metoda ta jest najczęściej wykorzystywaną w praktyce taksonomiczną metodą grupowania. 

Zakłada się w niej a priori liczbę skupień, które finalnie chce się otrzymać. Informacje  

o liczbie skupień otrzymano z wykorzystaniem analizy skupień techniką aglomeracyjną (przy 

zastosowaniu odległości euklidesowej i metody Warda). W przypadku metody k-średnich 

powstają takie skupienia, w których obiekty umieszczone w skupieniach są do siebie jak 

najbardziej podobne, zaś obiekty umieszczone w różnych skupieniach możliwie dalece różnią 

się między sobą (Stanisz, 2007). W kolejnym kroku scharakteryzowano powstałe grupy 

nawiązując do zależności pomiędzy poziomem bądź dynamiką rozwoju społeczno-

gospodarczego i wielkością miasta lub odległością od Poznania. 

 W rozdziale przeprowadzono także analizę struktury funkcjonalnej miast średnich,  

w której posłużono się danymi dotyczącymi liczby pracujących w poszczególnych sekcjach 

PKD 2007 w latach 2008 i 2017. W pierwszej kolejności określono typy funkcjonalne miast 
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wzorując się na metodzie zaprezentowanej przez Jerczyńskiego (1977), polegającej na 

zakwalifikowaniu miasta do jednego z typów funkcjonalnych: przemysłowego, usługowego 

lub typów mieszanych. W analizie struktury funkcjonalnej miast wykorzystano koncepcję bazy 

ekonomicznej, zakładającą podział gospodarki miejskiej na dwa składniki – egzogeniczny  

i endogeniczny. Wykorzystano jedną z metod pośredniego pomiaru, polegającą na wyliczeniu 

i interpretacji współczynników lokalizacji. 

 

2.1. Miejska sieć osadnicza województwa wielkopolskiego 

Poziom urbanizacji, mierzony udziałem ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności, 

był w Wielkopolsce niższy niż średnio w kraju o 5,5 p.p. (2017 rok), a w podregionach, oprócz 

podregionu Poznania, zdecydowanie niższy1. Należy jednak zaznaczyć, że wskaźnik ten nie 

bierze pod uwagę procesów suburbanizacji, czyli przenoszenia się osadnictwa na tereny 

podmiejskie, które występują nie tylko wokół Poznania, ale także wokół innych dużych  

i średnich miast.  

Sieć osadnicza Wielkopolski wykształciła się w długim okresie. W 2017 roku miejska 

sieć województwa wielkopolskiego obejmowała 113 miast (ryc. 2.1), z których cztery uzyskały 

prawa miejskie po 2007 roku2. W sieci tej dominują miasta małe, w których liczba ludności nie 

przekracza 20 tys. osób – w 2017 roku były to 93 miasta, tj. 82,3% wszystkich miast 

województwa (tab. 2.1). Wśród małych miast aż w 42 jednostkach liczba mieszkańców 

oscylowała w granicach 2-5 tys. osób, w 12 nie przekraczała 2 tys. osób, a w 18 wynosiła od 

10 do 20 tys. osób. Jedynie 20 miast (17,7% ogólnej liczby miast w regionie) było 

zamieszkiwanych przez ponad 20 tys. osób, w tym zaledwie siedem miast liczyło ponad  

50 tys. mieszkańców. 

 

Tab. 2.1. Miasta województwa wielkopolskiego w podziale na klasy wielkości (liczbę ludności)  
w latach 2007 i 2017 

Klasa wielkości 
(liczba ludności, 

tys. os.) 

2007 2017 Dynamika 
zmian liczby 

ludności  
w okresie 
2007-2017 

liczba 
miast 

liczba 
ludności 

udział 
w ludności 

miejskiej (%) 

liczba 
miast 

liczba 
ludności 

udział 
w ludności 

miejskiej (%) 

> 100,0 2 668 963 34,9 2 640 258 33,6 95,7 

50,1-100,0 5 360 976 18,8 5 354 129 18,6 98,1 

20,1-50,0 13 336 510 17,5 13 340 627 17,9 101,2 

10,1-20,0 18 261 835 13,7 18 262 155 13,8 100,1 

5,1-10,0 22 151 221 7,9 21 150 346 7,9 99,4 

2,1-5,0 39 121 131 6,3 42 135 207 7,1 111,6 

< 2,0 10 17 411 0,9 12 20 658 1,1 118,6 

Ogółem 109 1 918 047 100,0 113 1 903 380 100,0 99,2 

Uwaga: w badanym okresie prawa miejskie uzyskały cztery miasta w grupie miast małych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

                                                      

1 W 2017 r. w Polsce 60,1% ludności mieszkało w miastach, w województwie wielkopolskim tylko 54,5%. Najniższą 
wartość wskaźnika urbanizacji odnotowano w podregionie poznańskim (40,5% – gdzie dużo gospodarstw domowych 
osiedla się na terenach wiejskich powiatu poznańskiego ze względu na niższe ceny działek budowlanych) oraz  
w leszczyńskim (45,1%) i konińskim (46,2%). Wyższy od średniej krajowej poziom urbanizacji występował  
w województwach: śląskim (aż o 16,8 p.p. wyższy), dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim. 
2 Dobrzyca (2014 rok), Chocz (2015 rok), Jaraczewo (2016 rok), Opatówek (2017 rok). 
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Ryc. 2.1. Miasta województwa wielkopolskiego w 2017 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Istniejący system osadnictwa miejskiego Wielkopolski nawiązuje do systemu ośrodków 

centralnych Christallera, a liczebność miast według liczby mieszkańców (ryc. 2.2) do tzw. 

reguły kolejności według wielkości osiedli, nazywanej regułą Zipfa3. Liczba miast dużych (2) 

jest mała, ale ich zasięgi rynkowe są duże, a miasto centralne obejmuje swoim zasięgiem 

rynkowym całe województwo, a prawdopodobnie wykracza także poza ten teren. Biorąc pod 

uwagę liczbę ludności za bardzo duże miasto w Wielkopolsce można uznać tylko Poznań. 

Drugie pod względem liczby ludności miasto – Kalisz ma wyraźnie mniejszy zasięg rynkowy, 

                                                      

3 Reguła wielkości-kolejności K. Zipfa została opublikowana w geografii osadnictwa w 1946 roku i nadal jest 
wykorzystywana jako metoda analizy sieci osadniczej. Reguła zakłada, że wielkość miasta jest zdeterminowana 
przez wielkość miasta największego w systemie osadniczym np. regionu. Miasta porządkuje się według liczby 
mieszkańców od największego do najmniejszego nadając im rangi. Najbardziej znane przykłady zastosowania 
reguły zostały wykorzystane w analizach układu miast na Opolszczyźnie. 
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ale wzrasta on w przestrzeni, jeżeli rozpatrujemy Aglomerację Kalisko-Ostrowską (AKO,  

w 2018 roku liczyła ok. 360 tys. mieszkańców), którą uznaje się za ośrodek regionalny 

tworzący MOF OR, w którym występują funkcje gospodarcze i społeczne o zasięgu 

regionalnym. Ośrodki subregionalne (Leszno, Piła, Konin, a specyficznie także Gniezno) 

tworzą natomiast MOF OS. Następne w kolejności są miasta średniej wielkości (20-50 tys. 

mieszkańców), których w Wielkopolsce było w 2017 roku 13 i których zasięgi rynkowe 

obejmują często obszar wykraczający poza granice powiatów, oraz miasta małe (poniżej  

20 tys. mieszkańców), których jest znacznie więcej (93 ośrodki). Warto zaznaczyć, że część 

małych miast pełni funkcje miast powiatowych, a więc ich zasięgi rynkowe nie są powiązane 

z liczbą ludności (np. Chodzież, Szamotuły, Oborniki, Czarnków i Międzychód). Duża część 

małych miast to ośrodki z liczbą mieszkańców nieprzekraczającą 5 tys. osób (54), których 

zasięgi rynkowe są niewielkie i najczęściej nie przekraczają granic gminy.  

 

Ryc. 2.2. Liczebność miast województwa wielkopolskiego według liczby mieszkańców  
w 2017 roku 

 
Uwaga: liczby na osi odciętych (X) odpowiadają liczbie porządkowej miast w tab. 2.2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Miasta duże i bardzo duże koncentrują największą część ludności miejskiej 

województwa, jednak stopień koncentracji ludności w tych ośrodkach stopniowo maleje  

(w ciągu 10 lat o 1,5 p.p.). Dynamika zmian liczby ludności w grupie miast liczących ponad 

50 tys. mieszkańców była w latach 2007-2017 ujemna (tab. 2.1). Podobna sytuacja 

występowała w grupie miast małych z liczbą ludności między 5 a 10 tys. osób (21 miast). 

Wyraźnie dodatnią dynamikę zmian liczby ludności odnotowano natomiast w przypadku 

miast bardzo małych4, przy czym należy zaznaczyć, że w grupie tej pojawiały się nowe 

jednostki uzyskujące prawa miejskie. Dodatnią dynamiką charakteryzowały się także 

pozostałe grupy miast, tj. ośrodki z liczbą mieszkańców w granicach 10-50 tys. osób. 

Zmiany liczby ludności w latach 2007-2017 pokazują, że potencjał demograficzny 

miast województwa wielkopolskiego zmieniał się znacząco w ciągu 10 lat. Należy mieć 

jednak na uwadze, że wskaźniki statystyczne nie ukazują rzeczywistych zmian 

                                                      

4 W latach 2000-2016 dynamika przyrostu liczby ludności w miastach bardzo małych (do 2 tys. mieszkańców) była 
ujemna mimo uzyskania praw miejskich przez trzy jednostki (Konecka-Szydłowska, Maćkowiak, 2016). 
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demograficznych w strefach podmiejskich, czyli nie uwzględniają procesów suburbanizacji, 

dostrzeganych w szczególności w strefach podmiejskich miast na prawach powiatów. Liczba 

ludności Poznania zmniejszyła się, jednak jednocześnie rosła liczba ludności w gminach 

podmiejskich, a właściwie w całym powiecie poznańskim, co oznacza, że potencjał 

demograficzny aglomeracji poznańskiej wzrastał mimo spadku liczby ludności w stolicy 

województwa. Podobna sytuacja występowała w innych miastach – w Lesznie, Koninie,  

a także w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, gdzie największy spadek liczby ludności wystąpił 

w Kaliszu, nieco mniejszy w Nowych Skalmierzycach, a liczba ludności Ostrowa 

Wielkopolskiego była stabilna. Największa (dodatnia) dynamika wzrostu liczby ludności 

występowała w miastach Metropolii Poznań5 (np. w Nekli, Luboniu, Mosinie, Kostrzynie, 

Kórniku), a także w Osiecznej (tab. 2.2). Ujemna dynamika w tym okresie wystąpiła prawie  

w 40% miast Wielkopolski, przy czym największe spadki liczby ludności odnotowano  

w miastach: Konin, Łobżenica, Przedecz, Turek, Kalisz i Dobra.  

 

Tab. 2.2. Dynamika liczby mieszkańców miast województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Lp. Nazwa miasta 
Liczba ludności (os.) 

Zmiana liczby 
ludności  
w okresie 

2007-2017 (%) 

Zmiany liczby ludności względem poprzedniego 
roku (%) 

2007 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

1 Poznań 560 932 538 633 -3,98 -0,71 -0,55 -0,37 -0,49 -0,61 -0,32 

2 Kalisz 108 031 101 625 -5,93 -0,41 -0,11 -0,42 -0,65 -0,55 -0,61 

3 Konin 80 140 74 834 -6,62 -0,41 -0,39 -0,59 -0,80 -0,88 -0,67 

4 Piła 74 687 73 791 -1,20 -0,04 -0,13 -0,05 -0,43 -0,26 -0,26 

5 Ostrów Wielkopolski 72 360 72 364 0,01 -0,18 0,05 0,14 -0,06 -0,16 -0,22 

6 Gniezno 69 732 68 943 -1,13 -0,34 -0,26 -0,14 -0,37 -0,54 -0,28 

7 Leszno 64 057 64 197 0,22 0,16 0,31 0,09 -0,21 -0,09 0,06 

8 Luboń 27 957 31 653 13,22 3,00 1,70 1,02 1,25 0,82 0,89 

9 Swarzędz 29 974 30 739 2,55 -0,07 0,43 0,45 -0,05 -0,09 -0,50 

10 Września 28 929 30 279 4,67 0,44 0,31 0,04 -0,04 0,41 0,98 

11 Śrem 29 922 29 845 -0,26 -0,93 0,03 -0,15 -0,65 -0,18 -0,34 

12 Krotoszyn 29 309 29 109 -0,68 -0,39 0,20 -0,34 -0,61 -0,53 -0,12 

13 Turek 29 047 27 311 -5,98 -0,36 -0,48 -0,93 -1,94 -0,66 -0,61 

14 Jarocin 25 888 26 238 1,35 0,26 0,18 -0,20 0,13 -0,11 -0,22 

15 Wągrowiec 24 788 25 607 3,30 0,09 0,23 -0,10 -0,39 0,11 0,67 

16 Kościan 24 138 23 907 -0,96 0,00 0,05 -0,36 -0,16 -0,85 -0,06 

17 Środa Wielkopolska 21 770 23 124 6,22 0,44 0,81 0,37 0,66 0,35 0,90 

18 Koło 23 018 22 227 -3,44 -0,02 -0,22 -0,86 -0,16 -0,70 -0,75 

19 Rawicz 21 128 20 406 -3,42 -0,61 -0,16 -0,49 -0,70 -0,82 -0,62 

20 Gostyń 20 642 20 182 -2,23 0,22 -0,09 -0,37 0,00 -0,34 0,20 

21 Chodzież 19 604 18 877 -3,71 -0,46 -0,46 -0,30 -1,28 -0,52 -0,98 

22 Szamotuły 18 767 18 835 0,36 0,24 0,19 -0,20 0,10 -0,07 0,31 

23 Złotów 18 356 18 441 0,46 -0,40 -0,05 -0,14 -0,87 -0,28 -0,22 

24 Oborniki 17 824 18 341 2,90 -0,17 0,08 0,28 -0,16 -0,17 -0,51 

25 Pleszew 17 756 17 437 -1,80 -0,01 -0,28 -0,60 -0,58 -0,38 -0,57 

26 Trzcianka 16 819 17 228 2,43 0,42 0,23 -0,18 -0,47 -0,32 0,00 

                                                      

5 Obszar zurbanizowany wokół Poznania, który tworzą 23 jednostki terytorialne, obejmujący 11% województwa 
wielkopolskiego i zamieszkały przez ok. 30% mieszkańców Wielkopolski (na podstawie danych Centrum Badań 
Metropolitalnych UAM). 
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Lp. Nazwa miasta 
Liczba ludności (os.) 

Zmiana liczby 
ludności  
w okresie 

2007-2017 (%) 

Zmiany liczby ludności względem poprzedniego 
roku (%) 

2007 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

27 Nowy Tomyśl 15 073 14 702 -2,46 -0,64 -0,12 -0,34 -0,83 -0,71 -0,31 

28 Grodzisk Wielkopolski 13 770 14 595 5,99 0,15 0,28 0,40 0,52 0,08 0,52 

29 Ostrzeszów 14 263 14 325 0,43 -1,06 0,42 -0,23 -0,21 -0,54 -0,17 

30 Kępno 14 734 14 190 -3,69 0,11 -0,67 -0,30 -0,55 -0,62 -0,83 

31 Słupca 14 133 13 851 -2,00 -1,10 -0,66 -0,71 -0,31 -0,59 -0,08 

32 Mosina 12 252 13 762 12,32 0,62 1,04 1,30 0,96 1,38 1,39 

33 Wolsztyn 13 460 13 328 -0,98 -0,30 -0,44 -0,02 -0,56 -1,42 -0,44 

34 Wronki 11 550 11 293 -2,23 -0,04 -0,10 0,00 -0,57 -0,80 0,08 

35 Rogoźno 10 997 11 115 1,07 0,55 0,43 0,43 -0,32 -0,19 -0,57 

36 Czarnków 11 336 10 784 -4,87 -0,09 -0,60 -1,32 -0,43 -0,99 -1,03 

37 Międzychód 10 911 10 660 -2,30 -0,31 0,25 -0,40 -0,99 -0,39 -0,19 

38 Murowana Goślina 10 230 10 391 1,57 1,26 -0,29 0,28 -0,49 0,24 -0,12 

39 Kostrzyn 8 735 9 711 11,17 1,51 1,12 0,63 0,70 0,59 0,43 

40 Puszczykowo 9 496 9 693 2,07 1,57 0,91 0,80 0,33 -0,50 -0,36 

41 Opalenica 9 134 9 664 5,80 0,27 0,51 0,48 0,60 -0,11 0,08 

42 Pobiedziska 8 458 9 139 8,05 1,62 1,68 0,87 0,51 0,25 -0,16 

43 Jastrowie 8 470 8 662 2,27 0,34 -0,09 -0,41 -0,02 -0,32 -0,07 

44 Pniewy 7 648 8 037 5,09 0,61 0,21 0,56 -0,08 0,50 0,59 

45 Witkowo 7 818 7 873 0,70 0,60 1,59 -0,31 0,75 0,30 -0,61 

46 Kórnik 7 085 7 793 9,99 0,55 1,14 -0,22 2,44 1,04 0,26 

47 Trzemeszno 7 836 7 752 -1,07 0,28 0,26 -0,06 -0,03 -0,71 -0,12 

48 Zbąszyń 7 244 7 265 0,29 -0,23 0,14 -0,58 0,14 -0,15 0,65 

49 Koźmin Wielkopolski 6 704 6 590 -1,70 0,22 -0,51 -0,55 -0,13 -1,39 -0,51 

50 Kłodawa 6 790 6 530 -3,83 -0,88 -1,24 -0,37 -0,81 -0,69 -0,65 

51 Krzyż Wielkopolski 6 319 6 222 -1,54 0,64 -0,88 -0,64 0,47 0,39 -0,26 

52 Buk 6 155 6 096 -0,96 -0,21 -0,60 0,05 0,08 -0,60 -0,49 

53 Sieraków 6 025 6 046 0,35 0,50 -0,13 -0,21 -0,02 -0,39 0,07 

54 Wieleń 5 938 5 988 0,84 0,22 -0,94 -0,58 -0,13 0,15 -0,63 

55 Stęszew 5 443 5 952 9,35 1,59 1,49 1,19 0,17 0,51 -0,07 

56 Śmigiel 5 516 5 719 3,68 0,58 0,45 0,07 0,56 0,62 1,40 

57 Czempiń 5 185 5 296 2,14 0,91 -0,40 1,56 -0,15 0,59 -0,39 

58 Wyrzysk 5 225 5 163 -1,19 -0,61 -0,44 -1,02 -0,67 -0,10 0,02 

59 Odolanów 4 981 5 155 3,49 0,61 0,44 -0,04 0,53 -0,58 0,33 

60 Nowe Skalmierzyce 5 016 4 798 -4,35 -0,81 -0,44 -0,75 -0,51 -0,80 -0,39 

61 Zduny 4 500 4 543 0,96 -0,33 2,48 0,15 0,55 -0,39 -0,48 

62 Golina 4 414 4 493 1,79 1,85 -0,14 0,22 0,16 -0,11 -0,18 

63 Skoki 3 908 4 314 10,39 0,64 1,27 0,87 -0,02 0,29 1,91 

64 Krobia 4 061 4 304 5,98 0,74 -0,39 -0,17 -0,62 0,80 0,33 

65 Szamocin 4 302 4 302 0,00 0,56 -0,44 0,05 0,30 -0,30 -0,23 

66 Kleczew 4 147 4 212 1,57 -0,34 0,79 0,17 -0,07 -0,12 0,29 

67 Okonek 3 853 3 929 1,97 0,23 0,08 -0,91 -1,22 -0,15 -0,43 

68 Ujście 3 878 3 738 -3,61 -0,26 -0,03 -0,49 -1,03 -1,24 -0,61 

69 Opatówek – 3 723 0,00 – – – – – – 

70 Nekla 3 242 3 719 14,71 1,03 1,48 0,91 0,61 1,01 -0,05 

71 Krajenka 3 750 3 678 -1,92 2,74 0,44 0,40 0,34 -1,74 -1,47 

72 Miłosław 3 561 3 589 0,79 0,20 0,48 -0,47 -0,03 -0,08 -0,55 

73 Sompolno 3 643 3 587 -1,54 -1,86 -0,36 -0,40 -0,22 0,11 -0,55 
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Lp. Nazwa miasta 
Liczba ludności (os.) 

Zmiana liczby 
ludności  
w okresie 

2007-2017 (%) 

Zmiany liczby ludności względem poprzedniego 
roku (%) 

2007 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

74 Rakoniewice 3 279 3 571 8,91 0,46 1,87 0,03 -0,31 1,64 -0,06 

75 Tuliszków 3 384 3 322 -1,83 -0,59 0,18 0,18 0,00 -0,36 -0,36 

76 Gołańcz 3 346 3 294 -1,55 0,33 0,21 0,62 -0,52 -1,21 -0,81 

77 Miejska Górka 3 169 3 261 2,90 1,41 0,19 0,53 0,22 0,65 -0,15 

78 Kobylin 3 130 3 256 4,03 0,48 -0,45 1,03 -1,40 0,95 -0,40 

79 Pyzdry 3 212 3 164 -1,49 0,34 -1,08 0,03 -0,65 -0,40 -0,66 

80 Dobrzyca – 3 153 0,00 – – – – 0,51 -0,63 

81 Ślesin 3 135 3 135 0,00 0,87 1,21 0,67 0,06 -0,19 0,10 

82 Zagórów 2 922 3 024 3,49 0,24 0,57 -0,49 0,36 -0,36 0,23 

83 Margonin 2 950 3 011 2,07 1,10 0,54 -0,40 0,20 -0,07 -0,23 

84 Lwówek 2 898 2 999 3,49 0,63 0,51 0,30 0,20 -0,13 -0,53 

85 Łobżenica 3 179 2 971 -6,54 1,15 -1,37 -0,74 -0,52 -0,37 -0,13 

86 Bojanowo 3 023 2 940 -2,75 0,67 -1,40 0,47 -0,93 -0,77 -0,41 

87 Sulmierzyce 2 801 2 899 3,50 1,08 0,57 -0,10 0,35 0,07 -0,24 

88 Poniec 2 876 2 841 -1,22 0,24 -1,08 0,10 0,34 -0,94 -0,11 

89 Rydzyna 2 607 2 811 7,83 1,80 2,86 0,98 1,88 -1,86 1,30 

90 Książ Wielkopolski 2 742 2 749 0,26 0,66 0,44 -1,47 0,07 -0,47 -0,15 

91 Wysoka 2 701 2 688 -0,48 -0,70 0,29 -0,73 0,58 0,18 -0,30 

92 Kłecko 2 672 2 631 -1,53 -0,26 -0,08 0,26 -0,04 -0,86 -1,02 

93 Czerniejewo 2 573 2 620 1,83 0,47 0,77 0,68 -0,75 -0,80 -0,64 

94 Borek Wielkopolski 2 522 2 523 0,04 1,41 0,28 0,00 -0,04 -0,12 -0,08 

95 Rychwał 2 365 2 379 0,59 0,17 -0,21 0,29 -0,25 -0,42 0,34 

96 Obrzycko 2 189 2 378 8,63 0,74 0,82 -0,13 1,06 0,08 0,93 

97 Osieczna 2 052 2 322 13,16 0,93 1,28 0,41 1,77 1,02 0,91 

98 Żerków 2 091 2 120 1,39 -0,57 0,19 1,03 -0,88 -0,51 -0,09 

99 Raszków 2 035 2 101 3,24 0,20 2,21 0,53 0,14 0,43 0,05 

100 Pogorzela 1 977 2 098 6,12 -0,35 -0,10 0,34 -0,20 0,82 1,11 

101 Dąbie 2 042 2 017 -1,22 -2,02 -0,05 -0,10 -0,48 -0,87 -0,15 

102 Jutrosin 1 879 1 966 4,63 1,13 0,58 -0,62 1,14 0,21 1,13 

103 Grabów nad Prosną 1 952 1 941 -0,56 -0,10 -1,26 -0,20 0,46 -0,56 -0,87 

104 Ostroróg 2 016 1 941 -3,72 0,75 -0,45 -0,30 0,25 -1,06 -0,97 

105 Mikstat 1 835 1 866 1,69 -0,54 0,22 -0,63 -0,37 0,05 -0,11 

106 Chocz – 1 811 0,00 – – – – – 0,67 

107 Wielichowo 1 736 1 767 1,79 -1,87 0,40 0,46 -0,95 -0,34 0,74 

108 Krzywiń 1 625 1 714 5,48 5,31 1,75 -0,12 0,49 1,35 1,66 

109 Przedecz 1 808 1 690 -6,53 1,92 -0,56 -0,22 -1,29 -0,17 -1,11 

110 Dolsk 1 512 1 569 3,77 2,37 -0,72 0,64 0,65 -0,25 -0,13 

111 Stawiszyn 1 570 1 530 -2,55 -0,76 0,13 0,25 -1,51 -2,01 0,72 

112 Jaraczewo – 1 467 0,00 – – – – – 0,34 

113 Dobra 1 478 1 396 -5,55 -1,20 -1,43 -0,54 0,07 -0,77 -0,85 

Wielkopolska – miasta 1 918 047 1 903 380 -0,76 – – – – – – 

Wielkopolska – województwo 3 386 882 3 489 210 3,03 0,25 0,31 0,25 0,14 0,08 0,22 

Objaśnienia: kolorem czerwonym oznaczono miasta, które w ostatnim czasie uzyskały/odzyskały prawa miejskie: 
Dobrzyca – 2014 rok, Chocz – 2015 rok, Jaraczewo – 2016 rok, Opatówek – 2017 rok 

 Spadek liczby mieszkańców w sześciu z dziesięciu badanych lat 
 Wzrost liczby mieszkańców w sześciu z dziesięciu badanych lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Miejska sieć osadnicza województwa wielkopolskiego jest systemem hierarchicznym,  

a jego hierarchia jest zgodna z trójstopniowym podziałem administracyjnym kraju. Można  

w nim zatem wyodrębnić ośrodek wojewódzki oraz ośrodki powiatowe i gminne. Dodatkowo 

w systemie osadniczym regionu można wyróżnić nieformalne ośrodki podregionów, które 

wprawdzie nie mają przypisanych dodatkowych funkcji administracyjnych (są jednostkami 

statystycznymi), jednak ich rola w obsłudze mieszkańców obszarów otaczających jest bardzo 

istotna, ponieważ koncentrują one kapitał społeczny i intelektualny miast wojewódzkich 

sprzed ostatniej reformy podziału administracyjnego kraju. 

Na najwyższym poziomie hierarchii znajduje się Poznań, który skupia największy 

potencjał gospodarki regionu, jest siedzibą władz województwa wielkopolskiego, powiatu 

poznańskiego i miasta na prawach powiatu Poznania. Jednocześnie stanowi on centrum 

podregionów miasta Poznania i poznańskiego. Poza nim ośrodkami podregionów są także: 

Konin (podregion koniński), Kalisz – utożsamiany z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską 

(podregion kaliski), Leszno (podregion leszczyński) i Piła (podregion pilski).  

Dwa kolejne poziomy w hierarchii to miasta powiatowe, które jako ośrodki lokalne 

pełnią istotną rolę w zaspakajaniu potrzeb publicznych mieszkańców powiatów, oraz ośrodki 

gminne, które obsługują ludność gmin miejsko-wiejskich bądź wiejskich. Kompetencje gmin  

i powiatów, w dużym stopniu wyznaczające zasięgi oddziaływania miast, szczegółowo 

określają ustawy samorządowe. 

W Wielkopolsce istnieje 35 powiatów (w tym cztery miasta na prawach powiatu), ale 

liczba miast z siedzibami samorządów powiatowych wynosi 31 – wynika to z tego, że  

w miastach na prawach powiatu: Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Lesznie znajdują się 

jednocześnie siedziby powiatów: poznańskiego, kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego. 

Miasta powiatowe charakteryzują się zróżnicowaną strukturą funkcji dominujących. Wśród 

nich istotne są funkcje administracji powiatu i gminy miejskiej, a w Poznaniu także funkcje 

samorządu regionalnego i terenowej administracji rządowej (wojewódzkiej). Funkcje 

administracyjne tych ośrodków istotnie wpływają na możliwości ich rozwoju. Miasta 

powiatowe są także zróżnicowane pod względem liczby ludności. W tym zakresie, poza 

miastami na prawach powiatu, wyróżniały się Gniezno (68,9 tys. mieszkańców) oraz Ostrów 

Wielkopolski (72,4 tys. mieszkańców), który wchodzi w skład bipolarnej AKO, istotnie 

oddziałującej na rozwój południowo-wschodniej Wielkopolski. Poza nimi tylko 11 ośrodków 

powiatowych liczyło ponad 20 tys. osób, a aż 15 miało w 2017 roku mniej niż 17 tys. 

mieszkańców. Najmniej zaludnionymi miastami powiatowymi były w 2017 roku Międzychód 

(10,7 tys. mieszkańców) i Czarnków (10,8 tys. mieszkańców) – będący siedzibą powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego (w którym najwięcej – 17,2 tys. osób mieszkało w Trzciance).  

Pozostałe miasta w systemie osadniczym pełnią funkcje ośrodków gminnych. Warto 

zauważyć, że wśród nich znajdują się także miasta charakteryzujące się względnie dużą 

liczbą ludności – położone głównie w strefie podmiejskiej Poznania (np. Luboń, Swarzędz czy 

Mosina). Wszystkie ośrodki gminne pełnią funkcje obsługi ludności, zaspokajają potrzeby 

zgodnie z ustawą samorządową bądź są zapleczem usługowym dla terenów rolniczych.  

Utrzymanie zrównoważonego, hierarchicznego systemu osadnictwa miejskiego  

w Wielkopolsce wymaga wzmocnienia społeczno-gospodarczych funkcji miast średnich, 

głównie miast powiatowych trącących liczbę ludności, i podjęcia działań na rzecz 

przeciwdziałania niekontrolowanym procesom osadnictwa w ich strefach podmiejskich. 

Działania w tym zakresie powinny uwzględniać model zintegrowanego planowania, gdzie 

bierze się pod uwagę zagospodarowanie przestrzenne oraz sektory gospodarczo-społeczne, 
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w tym głównie usługi publiczne. Wszystkie te działania muszą odnosić się do MOF – MOF 

OS i MOF OL. Oprócz miast średnich, działania na rzecz zahamowania odpływu ludności 

powinny być także podejmowane w mniejszych miastach, takich jak: Kłodawa, Nowe 

Skalmierzyce, Ujście, Łobżenica, Przedecz, Ostroróg i Dobra. Miasta te znacznie tracą 

potencjał demograficzny, konsekwencją czego może być zmiana struktury sieci osadniczej.  

Uznaje się, że miejska sieć osadnicza województwa wielkopolskiego jest dobrze 

wykształcona, ale jej gęstość jest zróżnicowana przestrzennie. Średnia gęstość miast  

w Wielkopolsce na tle kraju jest stosunkowo wysoka – na 1 000 km2 powierzchni regionu 

przypadało 3,8 miast. Najwyższe jej wartości (pomijając podregion Poznania, który jest  

w hierarchii centralnym miastem województwa i obejmuje 262 km2 powierzchni) cechowały 

podregiony leszczyński i poznański, w których na 1 000 km2 przypadało 4,3 miast,  

a najniższą wartość odnotowano w podregionie pilskim (razem 19 miast) – 2,9 miast na 

1 000 km2. W podregionach kaliskim i konińskim wartość ta była natomiast zbliżona do 

średniej dla województwa. Warto zaznaczyć, że gęstość miejskiej sieci osadniczej jest 

uwarunkowana historycznie i powiązana z dotychczasową ścieżką rozwoju oraz strukturą 

gospodarki i strukturą użytkowania gruntów poszczególnych podregionów.  

Warto zauważyć, że gęstość miast w poszczególnych podregionach nie pokrywała się 

z ich poziomem urbanizacji. Najwyższy udział ludności w miastach w ogóle ludności 

występował bowiem w podregionie pilskim, gdzie gęstość miast jest najniższa. Wynikało to 

ze struktury użytkowania terenów, w której dużym udziałem charakteryzują się obszary leśne. 

Gęstość miast jest pozytywnie skorelowana z poziomem wzrostu gospodarczego – 

regiony z dużą gęstością miast osiągają wyższy poziom PKB per capita niż regiony z niską 

ich gęstością, czyli rozproszonym układem miejskiej sieci osadniczej. Obszary, w tym 

przypadku podregiony, z wyższą gęstością miast średnich charakteryzują się, zgodnie  

z teorią polaryzacji wzrostu gospodarczego, wyższym poziomem jakości środowiska 

odzewowego6 niż obszary z małą ich gęstością. Dobrze rozwiniętym miastom średniej 

wielkości (m.in. dzięki potencjałowi demograficznemu i gospodarczemu, wzmacnianemu 

gotowością i zdolnością władz samorządowych do wykorzystywania szans z otoczenia) –  

w Wielkopolsce głównie miastom powiatowym i centrom podregionów – łatwiej odbierać 

ewentualne impulsy rozwojowe z centrum, generować własne czynniki wzrostu  

i przeciwstawiać się procesom wymywania. Oczywiście gęstość miast jest tylko jednym, ale 

na pewno niewystarczającym czynnikiem społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.  

Przeprowadzone powyżej analizy pozwalają sformułować następujące wnioski: 

1) Dalsza utrata potencjału demograficznego przez miasta powiatowe i miasta będące 

ośrodkami podregionalnymi grozi zachwianiem równowagi sytemu osadniczego 

regionu. Utrata potencjału demograficznego i gospodarczego powoduje, że miasta 

średnie zaczynają tracić na znaczeniu. Jednocześnie zgodnie z regułą Zipfa spadek 

liczby ludności Poznania w granicach administracyjnych może wpływać na 

różnicowanie się liczby ludności w granicach administracyjnych miast średnich  

i małych. Analiza powinna więc być rozpatrywana w układach MOF.  

                                                      

6 Obszary z wysokiej jakości środowiskiem odzewowym w teorii polaryzacji to obszary, które charakteryzują się 
gotowością i zdolnością do wykorzystywania impulsów wzrostu generowanych z bliższego bądź dalszego otoczenia 
bądź z regionalnych biegunów wzrostu. Impulsy wzrostu/czynniki mogą też być generowane z szeroko pojętej 
przestrzeni społeczno-gospodarczej, w tym decyzji na szczeblu centralnym, np. KSRR i innych sektorowych 
rozwiązań strategicznych, czy proponowanych aktów i przepisów prawnych.  
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2) Miasta powiatowe odgrywają istotną rolę w zaspakajaniu potrzeb społecznych 

obszarów powiatów i jeśli nastąpi obniżenie ich potencjału społeczno-gospodarczego 

to mogą ulec pogorszeniu nie tylko warunki zaspakajania potrzeb mieszkańców tych 

miast, ale także istnieje ryzyko, że ulegną pogorszeniu możliwości obsługi 

mieszkańców całych powiatów. 

3) Utrata potencjału demograficznego i gospodarczego przez miasta powiatowe, zgodnie 

z założeniami teorii biegunów wzrostu Perroux, pogorszy jakość środowiska 

odzewowego w regionie. Miasta, które utracą potencjał demograficzny i gospodarczy 

nie będą w stanie wykorzystywać impulsów zewnętrznych (wysyłanych z centrum 

regionu albo z centrum kraju), ale także zmniejszy się ich zdolność do generowania 

endogenicznych czynników wzrostu i ulegnie przyspieszeniu proces wymywania 

czynników wzrostu z tych terenów. Po zmniejszeniu się gęstości miast, które dobrze 

pełnią funkcje środowiska odzewowego mogą pogłębić się efekty wymywania. 

4) Działania na rzecz utrzymania zrównoważonego systemu sieci osadniczej 

województwa kierowane do ośrodków miejskich powinny być podejmowane  

w poszczególnych miastach oraz odnosić się do obszarów funkcjonalnych (MOF OS  

i MOF OL). Muszą też uwzględniać i zapewniać możliwości koordynacji oraz 

współpracy jednostek w skali regionu, w tym współpracy z centralnym ośrodkiem 

wojewódzkim (MOF OW). Działania te powinny być oparte na zasadach 

zintegrowanego podejścia do rozwoju biorącego jednocześnie pod uwagę sfery 

ekologiczną, ekonomiczną i społeczną. 

 

2.2. Diagnoza sytuacji miast średnich województwa wielkopolskiego 

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego miast średnich w województwie 

wielkopolskim został przeanalizowany w następujących sferach: 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 oraz współpraca międzysamorządowa.  

 

2.2.1. Sytuacja demograficzna 

Analiza sytuacji demograficznej jest kluczowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

ze względu na to, że charakterystyki dotyczące mieszkańców miast w bardzo dużym stopniu 

rzutują na inne sfery rozwojowe miasta definiując zapotrzebowanie na różne usługi 

publiczne. W ramach sfery sytuacji demograficznej przedstawione zostały następujące 

zagadnienia: 

 liczba ludności, 

 wskaźnik feminizacji,  

 struktura ludności według ekonomicznych grup wieku,  

 wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na  

100 osób w wieku produkcyjnym),  

 wskaźnik starości,  

 wskaźnik podwójnego starzenia, 

 przyrost naturalny na 1 000 ludności, 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
33 

 saldo migracji na 1 000 ludności.  

W podrozdziale tym dokonano także wydzielenia typów miast na podstawie typologii 

Webba dla lat 2007 i 2017. 

Wśród miast średnich w województwie wielkopolskim znajdują się jednostki 

zamieszkiwane przez ponad 50 tys. osób, ale też i miasta mniejsze, z liczbą ludności 

niewiele wyższą niż 10 tys. osób. Najmniejsze miasta to Międzychód i Czarnków, których 

liczba mieszkańców oscylowała w 2017 roku wokół 11 tys. osób, natomiast największe to 

Leszno, Gniezno, Piła oraz Konin, które były zamieszkiwane przez więcej niż 60 tys. osób 

(tab. 2.3). Pozostałe miasta średnie tworzyły mniej więcej równoliczne grupy biorąc pod 

uwagę przedziałowe kryterium liczby mieszkańców. 

 

Tab. 2.3. Miasta średnie województwa wielkopolskiego według liczby mieszkańców w 2017 roku 

Liczba mieszkańców (os.) Miasta 

do 11 tys. Międzychód, Czarnków 

11-15 tys. Wolsztyn, Słupca, Kępno, Ostrzeszów, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl 

15-20 tys. Trzcianka, Pleszew, Oborniki, Złotów, Szamotuły, Chodzież 

20-25 tys. Gostyń, Rawicz, Koło, Środa Wielkopolska, Kościan 

25-35 tys. Wągrowiec, Jarocin, Turek, Krotoszyn, Śrem, Września 

powyżej 35 tys. Leszno, Gniezno, Piła, Konin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W wielkopolskich miastach średnich mieszkało w 2017 roku ponad 775,5 tys. osób,  

a ich liczba (podobnie jak w miastach regionu ogółem) zmniejszyła się – względem 2007 roku 

ubyło 8 407 mieszkańców (1,1%) (tab. 2.4). W 2007 roku mieszkańcy tych miast stanowili 

23,2% ogółu ludności województwa, a w 2017 roku 22,5%. Warto zaznaczyć, że w 2007 roku 

w miastach zamieszkiwało 56,6% mieszkańców regionu, a w 2017 roku 54,6%.  

W 11 miastach średnich w okresie 2007-2017 liczba mieszkańców zwiększyła się. 

Największym jej wzrostem charakteryzowała się Środa Wielkopolska (o 6,2%), Grodzisk 

Wielkopolski (o 6,0%) i Września (o 4,7%). Warto także zauważyć, że w tych miastach wzrost 

liczby ludności był zjawiskiem trwałym – można było zaobserwować wzrost liczby ludności  

z roku na rok. Z kolei największy spadek liczby ludności odnotowano w tym okresie w Koninie 

(o 6,6%), Turku (o 6,0%) i Czarnkowie (o 4,9%). W tych miastach zjawisko zmniejszania się 

liczby ludności również miało charakter trwały. W Koninie obserwowano spadki liczby 

ludności rok do roku, a w Turku i Czarnkowie liczba ludności wzrosła (w porównaniu do roku 

poprzedniego) tylko w 2010 roku. 

Struktura płci mieszkańców miast średnich w Wielkopolsce wskazuje na dominującą 

liczebnie grupę kobiet (tab. 2.5). W miastach średnich w Wielkopolsce w 2007 roku na 100 

mężczyzn przypadało średnio 109 kobiet, podobnie jak w 2017 roku. Najczęściej pojawiającą 

się wartością, a także medianą (w obu latach) była wartość 109. Najwięcej kobiet na 100 

mężczyzn przypadało w 2007 roku w Kole (114) i Chodzieży (113), a najmniej w Obornikach 

(107) i Grodzisku Wielkopolskim (105). W 2017 roku wartości wskaźnika feminizacji 

zmniejszyły się. Do miast z największą jego wartością należały Koło, Turek i Wolsztyn (po 

112), zaś najmniejsze jego wartości odnotowano w Grodzisku Wielkopolskim (104) oraz 

Czarnkowie (106). 
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Tab. 2.4. Dynamika liczby mieszkańców miast średnich województwa wielkopolskiego  
w latach 2007-2017 

Nazwa 
miasta 

Liczba ludności 
(os.) 

Zmiana liczby 
ludności w okresie 

2007-2017 
Dynamika zmian liczby mieszkańców (poprzedni rok=100) 

2007 2017 
dynamika 
(2007=100) 

zmiana 
(os.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 19 604 18 877 96,3 -727 100,1 99,5 101,2 99,7 99,8 98,7 99,5 99,5 99,3 99,0 

Czarnków 11 336 10 784 95,1 -552 99,6 99,4 102,9 98,7 99,1 99,6 99,0 99,0 98,8 99,0 

Gniezno 69 732 68 943 98,9 -789 100,0 99,7 101,2 99,9 99,8 99,6 99,7 99,5 99,7 99,7 

Gostyń 20 642 20 182 97,8 -460 99,4 99,9 99,4 99,6 99,4 100,0 100,3 99,7 99,9 100,2 

Grodzisk 
Wielkopolski 

13 770 14 595 106,0 825 101,0 100,3 101,3 100,4 100,6 100,5 100,4 100,1 100,8 100,5 

Jarocin 25 888 26 238 101,4 350 100,1 100,2 101,5 99,8 100,0 100,1 100,3 99,9 99,7 99,8 

Kępno 14 734 14 190 96,3 -544 100,5 99,3 100,3 99,7 99,6 99,5 99,9 99,4 98,9 99,2 

Koło 23 018 22 227 96,6 -791 100,0 99,8 102,0 99,1 99,3 99,8 99,2 99,3 98,8 99,2 

Konin 80 140 74 834 93,4 -5 306 99,6 99,6 98,9 99,4 99,5 99,2 99,1 99,1 99,3 99,3 

Kościan 24 138 23 907 99,0 -231 99,6 100,1 100,7 99,6 99,7 99,8 99,7 99,1 100,7 99,9 

Krotoszyn 29 309 29 109 99,3 -200 100,5 100,2 100,5 99,7 100,0 99,4 99,6 99,5 100,0 99,9 

Leszno 64 057 64 197 100,2 140 100,1 100,3 100,5 100,1 100,0 99,8 100,0 99,9 99,4 100,1 

Międzychód 10 911 10 660 97,7 -251 99,8 100,2 100,4 99,6 100,0 99,0 99,2 99,6 100,0 99,8 

Nowy Tomyśl 15 073 14 702 97,5 -371 99,7 99,9 100,9 99,7 99,5 99,2 100,5 99,3 99,2 99,7 

Oborniki 17 824 18 341 102,9 517 100,1 100,1 102,5 100,3 100,5 99,8 100,0 99,8 100,2 99,5 

Ostrzeszów 14 263 14 325 100,4 62 100,8 100,4 101,6 99,8 99,5 99,8 100,0 99,5 99,4 99,8 

Piła 74 687 73 791 98,8 -896 100,1 99,9 100,3 99,9 100,1 99,6 99,6 99,7 99,8 99,7 

Pleszew 17 756 17 437 98,2 -319 99,5 99,7 102,5 99,4 99,5 99,4 99,8 99,6 99,4 99,4 

Rawicz 21 128 20 406 96,6 -722 99,8 99,8 100,8 99,5 99,4 99,3 99,7 99,2 99,6 99,4 

Słupca 14 133 13 851 98,0 -282 99,3 99,3 102,5 99,3 99,1 99,7 100,0 99,4 99,5 99,9 

Szamotuły 18 767 18 835 100,4 68 100,2 100,2 101,3 99,8 99,8 100,1 99,0 99,9 99,8 100,3 

Śrem 29 922 29 845 99,7 -77 100,0 100,0 101,5 99,9 100,1 99,3 99,6 99,8 99,9 99,7 

Środa 
Wielkopolska 

21 770 23 124 106,2 1 354 100,3 100,8 101,3 100,4 100,2 100,7 100,4 100,3 100,8 100,9 

Trzcianka 16 819 17 228 102,4 409 100,3 100,2 103,1 99,8 99,9 99,5 100,1 99,7 99,8 100,0 

Turek 29 047 27 311 94,0 -1 736 99,2 99,5 101,5 99,1 99,3 98,1 99,4 99,3 99,1 99,4 

Wągrowiec 24 788 25 607 103,3 819 100,6 100,2 101,3 99,9 99,9 99,6 100,3 100,1 100,6 100,7 

Wolsztyn 13 460 13 328 99,0 -132 100,0 99,6 102,4 100,0 99,6 99,4 99,7 98,6 100,2 99,6 

Września 28 929 30 279 104,7 1 350 100,4 100,3 101,2 100,0 100,2 100,0 100,6 100,4 100,4 101,0 

Złotów 18 356 18 441 100,5 85 99,5 99,9 102,9 99,9 100,0 99,1 99,5 99,7 100,2 99,8 

Razem 784 001 775 594 98,9 -8 407 99,9 99,9 100,9 99,7 99,8 99,5 99,7 99,6 99,7 99,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.5. Wskaźnik feminizacji w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach  
2007 i 2017 

Nazwa miasta 2007 2017 Zmiana w okresie 2007-2017 

Chodzież 113 110 -3 

Czarnków 107 106 -1 

Gniezno 109 108 -1 

Gostyń 107 107 0 

Grodzisk Wielkopolski 105 104 -1 

Jarocin 109 109 0 

Kępno 111 108 -3 

Koło 114 112 -2 

Konin 110 111 1 

Kościan 111 109 -2 

Krotoszyn 109 108 -1 

Leszno 110 109 -1 

Międzychód 107 108 1 

Nowy Tomyśl 111 109 -2 

Oborniki 107 107 0 

Ostrzeszów 111 110 -1 

Piła 109 109 0 

Pleszew 110 107 -3 

Rawicz 111 110 -1 

Słupca 108 109 1 

Szamotuły 110 110 0 

Śrem 109 109 0 

Środa Wielkopolska 107 107 0 

Trzcianka 107 107 0 

Turek 111 112 1 

Wągrowiec 108 107 -1 

Wolsztyn 111 112 1 

Września 109 110 1 

Złotów 109 108 -1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Analizując strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku w miastach 

średnich Wielkopolski uwidacznia się proces starzenia się społeczeństwa. Podobne 

tendencje obserwowane są w całym kraju. 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła w 2007 roku średnio 19,6% ludności 

miast średnich w Wielkopolsce (tab. 2.6). Największy udział osób młodych w ludności ogółem 

zaobserwowano w Grodzisku Wielkopolskim (21,2%), Trzciance (21,1%) i Międzychodzie 

(20,9%). Najmniejszymi odsetkami tych osób cechowały się natomiast Jarocin i Słupca (po 

18,7%) oraz Chodzież (18,8%). Z kolei ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła średnio 

14,3% wszystkich mieszkańców miast średnich. Wartość ta wahała się od 12,5% (Oborniki) 

do 15,9% (Chodzież). W 2017 roku średni udział osób w wieku przedprodukcyjnym  

w ludności ogółem zmniejszył się o 1,8 p.p. – wahał się on od 15,4% (Konin) do 20,0% 

(Grodzisk Wielkopolski). O prawie 7,5 p.p. wzrósł średni udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym w ludności ogółem. Najmniejszy odsetek ludności w tym wieku 

zaobserwowano w Grodzisku Wielkopolskim (17,6%), a największy w Koninie (24,6%).  
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Tab. 2.6. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2007 i 2017 

Nazwa miasta 

2007 2017 
Zmiana w okresie 2007-2017 

(p.p.) 

ludność w wieku (%) ludność w wieku (%) ludność w wieku 
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Chodzież 18,8 65,3 15,9 16,8 59,9 23,3 -2,0 -5,4 7,4 

Czarnków 19,7 66,7 13,6 17,5 59,8 22,7 -2,2 -6,9 9,1 

Gniezno 19,3 65,5 15,2 18,1 59,8 22,1 -1,2 -5,7 6,9 

Gostyń 19,6 66,2 14,2 17,8 61,8 20,4 -1,8 -4,4 6,2 

Grodzisk Wielkopolski 21,2 65,8 13,0 20,0 62,4 17,6 -1,2 -3,4 4,6 

Jarocin 18,7 66,4 14,9 17,8 60,3 21,8 -0,9 -6,1 6,9 

Kępno 19,8 66,3 13,9 17,0 60,4 22,6 -2,8 -5,9 8,7 

Koło 19,2 66,8 14,0 16,9 59,3 23,8 -2,3 -7,5 9,8 

Konin 18,5 66,1 15,4 15,4 59,9 24,6 -3,1 -6,2 9,2 

Kościan 18,9 65,4 15,7 17,2 60,9 21,8 -1,7 -4,5 6,1 

Krotoszyn 20,8 64,6 14,6 18,2 61,3 20,5 -2,6 -3,3 5,9 

Leszno 19,4 66,0 14,7 18,3 59,6 22,1 -1,1 -6,4 7,4 

Międzychód 20,9 66,0 13,1 17,4 60,7 21,9 -3,5 -5,3 8,8 

Nowy Tomyśl 19,1 67,6 13,4 18,2 60,2 21,6 -0,9 -7,4 8,2 

Oborniki 19,9 67,6 12,5 19,4 60,9 19,7 -0,5 -6,7 7,2 

Ostrzeszów 19,4 67,0 13,6 17,3 60,0 22,7 -2,1 -7,0 9,1 

Piła 19,5 66,7 13,8 17,7 60,7 21,6 -1,8 -6,0 7,8 

Pleszew 19,8 64,6 15,6 16,7 60,0 23,3 -3,1 -4,6 7,7 

Rawicz 19,2 65,8 15,1 17,8 59,6 22,6 -1,4 -6,2 7,5 

Słupca 18,7 68,3 13,0 16,8 60,0 23,2 -1,9 -8,3 10,2 

Szamotuły 19,5 64,9 15,6 18,3 59,9 21,7 -1,2 -5,0 6,1 

Śrem 20,0 67,1 12,9 18,8 60,2 21,0 -1,2 -6,9 8,1 

Środa Wielkopolska 20,0 66,1 13,9 19,5 61,0 19,5 -0,5 -5,1 5,6 

Trzcianka 21,1 65,0 13,8 18,8 60,5 20,7 -2,3 -4,5 6,9 

Turek 19,1 65,3 15,7 16,2 60,5 23,3 -2,9 -4,8 7,6 

Wągrowiec 20,0 65,8 14,2 18,8 61,4 19,8 -1,2 -4,4 5,6 

Wolsztyn 19,5 65,0 15,5 17,9 59,1 23,0 -1,6 -5,9 7,5 

Września 19,6 65,7 14,7 18,7 60,0 21,4 -0,9 -5,7 6,7 

Złotów 20,7 66,3 13,0 17,5 61,5 21,0 -3,2 -4,8 8,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Oceniając zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku w latach 

2007-2017 widać wyraźnie, że odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym  

w każdym z miast zmalał, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększył się. O ile 

jeszcze w 2007 roku we wszystkich badanych miastach liczba osób młodych była większa niż 

osób starszych, to w 2017 roku odsetek osób w wieku poprodukcyjnym był większy niż 

odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym. Wyjątkiem była Środa Wielkopolska, gdzie 
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udziały te osiągały tę samą wartość (po 19,5%). Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym 

najbardziej zmniejszył się w Międzychodzie (o 3,5 p.p.), Złotowie (o 3,2 p.p.) oraz Pleszewie  

i Koninie (w obu przypadkach o 3,1 p.p.). Natomiast odsetek ludności w wieku produkcyjnym 

zmniejszył się najbardziej w Słupcy (o 8,3 p.p.), Kole (o 7,5 p.p.) oraz Nowym Tomyślu  

(o 7,4 p.p.). Spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym skutkował 

wzrostem odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. W Słupcy wzrósł on o 10,2 p.p., a w Kole 

o 9,8 p.p. Równie duże wzrosty odnotowano też w Koninie (o 9,2 p.p.), Czarnkowie  

i Ostrzeszowie (w obu miastach o 9,1 p.p.).  

Wskaźnik obciążenia demograficznego obrazuje ile osób w wieku nieprodukcyjnym, 

tj. przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Ma 

on istotne znaczenie z punktu widzenia rynku pracy i systemów zabezpieczenia społecznego.  

W 2007 roku w miastach średnich województwa wielkopolskiego wyniósł on przeciętnie 51,4, 

a w 2017 roku wzrósł do 65,6. Podobną sytuację obserwowano w całej Polsce. 

 W 2007 roku najmniej osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypadało w Słupcy (46,4) oraz Obornikach (47,9), a najwięcej w Krotoszynie 

(54,9) i Szamotułach (54,0) (tab. 2.7). W 2017 roku w niektórych miastach średnich 

województwa wielkopolskiego wartości wskaźnika przewyższały najwyższe jego wartości 

odnotowane w 2007 roku. Najniższy jego poziom charakteryzował Grodzisk Wielkopolski 

(60,2) i Gostyń (61,8), natomiast najwyższy Wolsztyn (69,1) i Koło (68,7). 

We wszystkich miastach średnich Wielkopolski w okresie 2007-2017 odnotowano 

wzrost wartości wskaźnika obciążenia demograficznego. Wynosił on od 15,1% w Krotoszynie 

do 43,5% w Słupcy. We wszystkich miastach zamieszkałych przez ponad 60 tys. osób  

(w Lesznie, Gnieźnie, Pile i Koninie) oraz w Chodzieży, Czarnkowie, Nowym Tomyślu, 

Obornikach, Ostrzeszowie, Rawiczu, Słupcy, Śremie, Wągrowcu, Wolsztynie i Wrześni 

wartość wskaźnika obciążenia demograficznego zwiększała się w tym okresie z roku na rok. 

Wskaźnik starości określa udział osób w wieku 65 lat i więcej w liczbie mieszkańców 

ogółem, a w połączeniu z analizą struktury ludności według ekonomicznych grup ludności 

oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego pozwala na zaobserwowanie procesu 

starzenia się społeczeństwa. W latach 2007-2017 w miastach średnich Wielkopolski można 

było zaobserwować duży wzrost odsetka osób powyżej 65. roku życia. W 2007 roku osoby  

w tym wieku stanowiły średnio 11,6% wszystkich mieszkańców miast średnich, natomiast  

w 2017 roku ich udział wzrósł do 17,5% (tab. 2.8). Stosunkowo najmniejsze wartości 

wskaźnika odnotowano w 2007 roku w Obornikach i Śremie (po 10,1%), a najwyższe  

w Chodzieży (13,0%), Kościanie (12,9%) i Pleszewie (12,8%). Rok 2017 przyniósł średnio 

ponad 50-procentowy wzrost wartości wskaźnika starości. Najwyższą jego wartość 

zaobserwowano w Koninie, gdzie co piąty mieszkaniec miał 65 lub więcej lat, a najniższą  

w Grodzisku Wielkopolskim (14,3%). Grodzisk Wielkopolski był jednocześnie miastem,  

w którym wzrost wartości wskaźnika w latach 2007-2017 był najniższy i wyniósł 3,7 p.p. 

Najwyższym jej wzrostem cechowała się natomiast Słupca – aż o 8,1 p.p. Równie duże 

wzrosty (o ponad 7,4 p.p.) odnotowano ponadto w Kole, Międzychodzie i Ostrzeszowie. 
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Tab. 2.7. Wskaźnik obciążenia demograficznego w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 53,1 53,9 53,9 54,8 56,2 57,2 58,6 60,7 63,5 65,5 66,9 126,0 

Czarnków 50,0 50,5 51,0 51,3 52,8 54,7 57,2 59,6 61,6 64,0 67,3 134,6 

Gniezno 52,6 53,1 53,7 53,8 55,5 57,0 58,6 60,6 62,4 64,5 67,1 127,6 

Gostyń 51,1 51,0 51,1 51,0 52,0 53,4 54,3 55,4 57,2 59,3 61,8 120,9 

Grodzisk Wielkopolski 52,0 50,6 50,3 51,7 52,3 53,5 54,3 55,3 56,0 58,0 60,2 115,8 

Jarocin 50,7 50,0 50,5 51,2 53,3 54,6 56,3 58,1 60,3 62,5 65,8 129,8 

Kępno 50,8 51,2 51,9 51,7 53,1 54,6 56,7 58,9 60,8 63,0 65,6 129,1 

Koło 49,7 50,3 51,4 51,1 52,8 55,4 57,5 60,1 62,4 64,8 68,7 138,2 

Konin 51,4 51,9 52,9 53,8 55,3 56,9 58,8 60,6 62,5 64,8 66,8 130,0 

Kościan 52,8 52,6 52,5 52,8 54,3 55,5 56,4 57,9 59,8 61,8 64,1 121,4 

Krotoszyn 54,9 54,5 54,4 54,0 54,8 55,5 56,3 58,2 59,7 61,1 63,2 115,1 

Leszno 51,6 51,8 52,5 53,1 54,7 56,4 58,7 60,8 63,0 65,3 67,7 131,2 

Międzychód 51,5 52,3 53,7 53,4 54,4 56,8 58,6 60,5 62,1 63,0 64,7 125,6 

Nowy Tomyśl 48,0 48,6 49,3 50,2 52,1 53,4 55,3 58,0 60,5 63,1 66,1 137,7 

Oborniki 47,9 48,0 48,5 49,8 51,6 53,3 55,4 57,9 60,2 62,4 64,2 134,0 

Ostrzeszów 49,2 49,7 50,5 52,1 53,8 55,8 58,4 60,4 62,2 65,0 66,5 135,2 

Piła 50,0 50,5 51,3 51,4 52,5 54,3 56,3 58,1 59,8 62,1 64,8 129,6 

Pleszew 54,8 55,2 54,4 54,4 55,3 56,7 58,0 59,7 62,3 64,5 66,8 121,9 

Rawicz 52,1 52,3 53,0 53,4 55,3 57,1 59,1 60,9 62,5 65,0 67,8 130,1 

Słupca 46,4 46,8 47,6 49,2 50,9 53,2 56,0 58,4 61,0 63,1 66,6 143,5 

Szamotuły 54,0 54,3 54,7 54,3 55,4 56,6 58,5 60,3 62,3 64,4 66,8 123,7 

Śrem 49,1 49,5 50,6 51,1 52,6 54,2 56,2 58,2 61,1 63,5 66,0 134,4 

Środa Wielkopolska 51,2 51,3 51,7 51,5 52,7 53,7 55,6 57,2 59,3 61,4 64,0 125,0 

Trzcianka 53,8 54,2 54,6 53,8 54,6 56,1 57,4 59,7 61,6 63,5 65,4 121,6 

Turek 53,2 52,9 52,8 52,9 54,2 54,9 56,6 58,8 60,7 62,4 65,3 122,7 

Wągrowiec 52,0 52,2 52,9 53,2 54,1 55,3 56,8 58,1 59,3 60,7 62,9 121,0 

Wolsztyn 53,8 54,7 55,0 55,1 56,4 57,8 60,2 62,1 64,0 66,9 69,1 128,4 

Września 52,3 52,7 53,3 53,5 55,4 57,1 58,5 60,7 62,6 64,6 66,8 127,7 

Złotów 50,8 50,7 50,5 51,4 52,2 53,3 55,0 56,8 58,3 60,5 62,7 123,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.8. Wskaźnik starości w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach  
2007-2017 

Nazwa miasta 

Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej (%) Zmiana  
w okresie 
2007-2017 

(p.p.) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 13,0 13,2 13,0 13,1 13,9 14,5 15,4 16,5 17,4 18,0 18,8 5,8 

Czarnków 11,0 11,1 11,2 11,4 12,2 13,2 14,0 14,8 15,8 16,8 17,9 6,9 

Gniezno 12,3 12,4 12,5 12,6 13,5 14,1 14,9 15,7 16,4 17,2 17,8 5,5 

Gostyń 11,9 12,0 11,9 12,1 12,7 13,3 13,8 14,3 15,0 15,7 16,4 4,5 

Grodzisk Wielkopolski 10,6 10,5 10,3 10,5 10,9 11,5 11,8 12,4 12,9 13,5 14,3 3,7 

Jarocin 12,4 12,4 12,4 12,5 13,2 13,7 14,4 15,1 15,7 16,5 17,3 4,9 

Kępno 11,1 11,2 11,4 12,0 12,7 13,4 14,4 15,4 16,1 17,1 18,1 7,0 

Koło 11,1 11,1 11,2 11,6 12,7 13,8 14,6 15,6 16,4 17,5 18,6 7,5 

Konin 12,2 12,6 12,9 13,4 14,4 15,4 16,4 17,3 18,3 19,3 20,2 8,0 

Kościan 12,9 12,9 12,9 13,0 13,9 14,6 15,3 15,9 16,6 17,0 17,6 4,7 

Krotoszyn 11,9 11,9 12,0 12,2 13,0 13,5 14,0 14,7 15,2 15,7 16,4 4,5 

Leszno 11,9 11,9 12,0 12,1 13,0 13,7 14,6 15,4 16,3 17,2 17,8 5,9 

Międzychód 10,5 10,5 10,6 10,9 11,8 12,6 13,6 15,0 15,8 16,5 17,7 7,2 

Nowy Tomyśl 10,6 10,6 10,7 10,8 11,7 12,5 13,3 14,3 15,2 16,2 17,0 6,4 

Oborniki 10,1 10,1 10,1 10,5 11,3 11,8 12,6 13,5 14,4 15,1 15,7 5,6 

Ostrzeszów 10,7 10,9 11,2 11,8 12,6 13,4 14,2 15,2 16,3 17,4 18,1 7,4 

Piła 11,2 11,3 11,5 11,7 12,4 13,0 13,9 14,7 15,4 16,2 17,1 5,9 

Pleszew 12,8 13,1 13,0 13,5 14,2 15,1 15,8 16,5 17,4 18,3 19,2 6,4 

Rawicz 12,4 12,4 12,4 12,5 13,4 14,1 14,9 15,8 16,6 17,5 18,3 5,9 

Słupca 10,2 10,3 10,5 10,9 11,8 12,9 14,1 15,1 16,3 17,2 18,3 8,1 

Szamotuły 12,9 12,7 12,6 12,7 13,5 14,1 14,8 15,8 16,4 17,2 17,7 4,8 

Śrem 10,1 10,4 10,5 10,7 11,6 12,4 13,3 14,2 15,2 16,0 16,8 6,7 

Środa Wielkopolska 11,3 11,3 11,2 11,3 12,0 12,5 13,2 13,9 14,4 15,0 15,7 4,4 

Trzcianka 11,2 11,2 11,3 11,5 12,0 12,8 13,7 14,5 15,1 15,7 16,4 5,2 

Turek 12,6 12,8 13,1 13,3 14,3 14,9 15,8 16,5 17,2 18,0 18,9 6,3 

Wągrowiec 11,5 11,6 11,7 11,7 12,4 13,1 13,7 14,3 14,9 15,3 15,9 4,4 

Wolsztyn 12,4 12,4 12,6 12,9 13,9 14,6 15,5 16,4 17,2 18,1 18,8 6,4 

Września 11,8 11,9 12,0 12,2 13,1 13,8 14,4 15,2 16,0 16,9 17,4 5,6 

Złotów 10,5 10,8 10,9 11,2 11,9 12,6 13,5 14,4 15,2 16,0 16,7 6,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Uzupełnieniem analizy procesu starzenia się społeczeństwa jest analiza wskaźnika 

podwójnego starzenia (double-ageing index), który określa udział osób sędziwych (oldest-

old, powyżej 85. roku życia) w grupie osób starszych (w wieku 65 lat i więcej). Przeciętnie 

odsetek ten w miastach średnich województwa wielkopolskiego wzrósł z 7,8% w 2007 roku 

do 9,2% w 2017 roku.  

W 2007 roku najniższymi wartościami wskaźnika charakteryzowały się Śrem oraz 

Czarnków (po 6,0%) (tab. 2.9). W tym samym czasie najwięcej osób sędziwych w grupie 

osób starszych było w Nowym Tomyślu (10,1%), a także Wolsztynie (9,8%), Słupcy (9,7%)  

i Grodzisku Wielkopolskim (9,3%). W latach 2007-2017 w większości miast średnich 

Wielkopolski udział osób sędziwych w grupie osób powyżej 65. roku życia zwiększył się. 

Jedynie w Słupcy, Kole i Nowym Tomyślu zmalał – odpowiednio o 1,6 p.p., 0,7 p.p i 0,4 p.p. 

Najwyższy wzrost (o 2,8 p.p.) odnotowano w Gostyniu, gdzie z roku na rok wartość 
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wskaźnika zwiększała się. Względnie duże wzrosty (o ok. 2,5 p.p.) zaobserwowano ponadto 

w Chodzieży, Pleszewie, Środzie Wielkopolskiej i Turku (tu również z roku na rok wartość 

wskaźnika zwiększała się). W 2017 roku najwyższe wartości wskaźnika podwójnej starości 

zaobserwowano w Jarocinie (10,5%), Grodzisku Wielkopolskim (10,4%) oraz Wolsztynie 

(10,3%). Najniższe jego wartości cechowały natomiast Śrem (7,5%) i Ostrzeszów (7,9%).  

 

Tab. 2.9. Wskaźnik podwójnego starzenia w miastach średnich województwa wielkopolskiego  
w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Udział osób w wieku 85 lat i więcej w ludności powyżej 65. roku życia (%) 

Zmiana  
w okresie 
2007-2017 

(p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 6,6 8,1 8,5 10,6 10,7 10,8 10,0 9,7 9,8 9,4 9,1 2,5 

Czarnków 6,0 6,1 7,1 8,5 9,5 8,3 9,4 9,6 9,9 9,4 8,0 2,0 

Gniezno 8,6 9,1 9,1 9,9 9,9 9,9 10,0 10,1 10,0 10,1 10,2 1,6 

Gostyń 6,6 7,1 7,2 7,9 8,0 8,5 8,9 9,1 9,1 9,2 9,4 2,8 

Grodzisk Wielkopolski 9,3 9,6 9,6 10,7 10,7 10,4 9,7 10,2 10,4 10,3 10,4 1,1 

Jarocin 8,6 8,9 9,6 10,5 10,0 10,2 10,2 10,6 10,7 10,4 10,5 1,9 

Kępno 8,1 8,6 8,1 10,1 9,8 10,3 10,4 9,8 9,2 9,3 8,3 0,2 

Koło 9,5 9,5 10,5 10,9 10,7 10,4 10,0 9,7 9,2 9,1 8,8 -0,7 

Konin 7,3 7,7 7,9 8,3 8,2 8,2 8,2 8,3 8,5 8,4 8,8 1,6 

Kościan 6,9 7,7 8,2 8,9 9,2 8,7 8,4 8,3 8,8 9,7 9,4 2,5 

Krotoszyn 7,4 7,8 8,0 8,9 9,0 8,6 8,8 8,7 9,0 9,6 9,4 2,0 

Leszno 8,6 8,9 9,3 9,5 9,7 9,5 9,6 9,6 9,5 9,3 9,4 0,8 

Międzychód 8,2 9,1 9,3 11,4 10,2 9,9 9,7 9,9 10,1 9,2 8,6 0,4 

Nowy Tomyśl 10,1 10,8 11,1 11,5 11,1 11,3 11,3 11,3 10,4 9,7 9,7 -0,4 

Oborniki 7,1 7,7 8,4 9,1 9,4 9,2 8,9 8,7 8,8 9,3 9,2 2,1 

Ostrzeszów 7,1 7,1 7,6 9,1 9,2 8,5 8,3 8,5 8,2 8,2 7,9 0,9 

Piła 7,3 8,1 8,7 9,4 9,3 9,1 8,8 8,9 8,5 8,7 8,9 1,6 

Pleszew 7,1 7,4 7,2 9,3 9,1 9,7 10,2 10,1 10,0 10,1 9,9 2,8 

Rawicz 7,8 8,3 9,0 9,6 9,7 9,9 9,9 9,9 10,1 10,2 10,1 2,3 

Słupca 9,7 10,2 9,3 10,0 9,2 8,5 8,6 8,1 7,8 8,4 8,2 -1,6 

Szamotuły 8,4 9,3 9,8 10,0 9,6 9,8 9,7 9,6 9,2 9,5 9,6 1,1 

Śrem 6,0 6,4 6,9 8,0 8,1 7,3 7,3 7,2 7,1 7,5 7,5 1,5 

Środa Wielkopolska 6,5 7,2 7,2 7,8 8,1 8,4 8,3 8,9 8,8 9,0 9,2 2,7 

Trzcianka 9,4 10,6 10,4 11,8 10,9 10,4 10,3 9,9 9,9 9,9 9,9 0,5 

Turek 6,2 6,5 7,0 7,8 7,8 8,1 8,3 8,4 8,4 8,4 8,8 2,5 

Wągrowiec 8,2 8,6 9,4 10,4 9,1 9,0 9,3 9,2 9,0 8,7 8,8 0,6 

Wolsztyn 9,8 9,9 10,8 11,2 10,8 10,4 10,2 10,5 10,2 10,3 10,3 0,5 

Września 6,9 7,2 6,8 7,8 8,0 8,1 8,1 8,4 8,6 8,8 9,1 2,2 

Złotów 7,7 8,7 9,0 10,5 10,8 11,1 11,1 10,5 10,3 10,0 9,9 2,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Analizując wartości przyrostu naturalnego na 1 000 ludności można zauważyć, że  

w miastach średnich Wielkopolski, z nielicznymi wyjątkami, do 2010 roku włącznie był on 

dodatni – jedynie w Chodzieży i Pleszewie w pojedynczych latach osiągał wartości ujemne 

(tab. 2.10). W 2007 roku tylko w jednym mieście (Chodzieży) odnotowano ujemny przyrost 

naturalny, a w 2017 roku taką sytuację zaobserwowano już w ośmiu miastach. Rekordowy 

pod względem liczby miast z ujemnymi wartościami wskaźnika był 2015 rok, gdy aż  



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
41 

w 15 jednostkach liczba zgonów przekraczała liczbę urodzeń. W okresie 2007-2017 w ośmiu 

miastach średnich wartość przyrostu naturalnego była dodatnia. Były to: Gostyń, Grodzisk 

Wielkopolski, Krotoszyn, Leszno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Śrem i Środa Wielkopolska. 

Największy przyrost naturalny zaobserwowano w 2010 roku w Obornikach (7,78‰), 

natomiast najmniejszy w 2016 roku w Chodzieży (-5,65‰). 

 

Tab. 2.10. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Przyrost naturalny na 1 000 ludności 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież -1,28 0,67 -2,05 0,96 -0,61 0,15 -3,02 -1,81 -1,87 -5,65 -2,52 

Czarnków 5,55 4,78 3,11 2,76 1,13 3,08 0,53 0,72 0,81 -1,91 -1,75 

Gniezno 1,92 1,85 1,78 1,68 1,02 0,00 -0,20 0,42 -0,91 0,03 0,17 

Gostyń 2,03 3,49 3,53 4,31 2,61 1,58 1,64 2,42 1,14 2,18 4,32 

Grodzisk Wielkopolski 3,21 3,91 3,96 3,40 1,20 3,73 2,03 2,99 1,32 5,53 5,49 

Jarocin 2,07 1,65 1,72 3,76 -0,30 0,80 0,15 1,67 -0,11 -0,27 1,68 

Kępno 2,44 2,65 1,50 4,74 1,76 0,34 1,23 2,40 -1,59 -0,90 -0,98 

Koło 1,39 0,61 1,57 3,92 -1,16 2,03 -0,26 0,17 -2,29 -1,86 -1,70 

Konin 1,06 2,50 1,99 2,17 0,54 -0,29 -0,97 -0,38 -1,86 -0,89 -1,28 

Kościan 1,51 2,38 0,08 1,70 1,82 0,04 -2,21 -0,46 1,50 0,67 1,34 

Krotoszyn 0,51 1,47 3,29 2,09 0,84 0,37 0,31 0,07 0,72 1,24 1,03 

Leszno 1,49 2,63 3,59 2,37 2,86 1,82 2,06 1,64 1,02 1,52 2,17 

Międzychód 4,13 2,66 2,21 1,45 0,46 1,83 -0,28 3,42 -1,31 -2,25 0,00 

Nowy Tomyśl 2,63 3,44 6,42 2,49 3,77 3,07 2,47 4,76 3,54 2,36 2,71 

Oborniki 2,97 4,32 4,47 7,78 3,65 4,40 1,25 2,60 2,28 2,94 0,11 

Ostrzeszów 0,70 5,12 5,53 1,43 0,89 -0,89 0,34 -1,94 1,45 1,11 0,98 

Piła 2,08 2,94 1,93 2,51 1,11 -0,33 0,00 -0,66 -1,37 0,18 0,19 

Pleszew 1,58 0,11 -0,17 0,88 -1,89 -0,56 -3,59 -1,81 -2,66 -2,39 -3,84 

Rawicz 1,75 1,85 2,38 4,15 1,23 0,85 -0,05 0,53 -1,54 -0,58 0,29 

Słupca 4,13 2,83 3,71 6,44 1,55 -0,57 -0,50 1,50 0,07 0,94 0,79 

Szamotuły 0,49 1,35 1,99 1,73 -0,05 1,58 2,00 -1,53 -1,91 0,64 1,01 

Śrem 3,99 3,25 4,36 2,66 3,36 2,64 1,72 1,50 2,77 2,07 4,27 

Środa Wielkopolska 3,18 3,03 3,02 5,00 2,46 3,04 3,47 2,65 3,83 4,12 5,91 

Trzcianka 4,04 5,09 2,89 2,01 1,38 2,35 -1,96 1,68 -1,04 -0,46 -0,64 

Turek 2,60 0,28 2,22 1,57 0,14 0,73 0,14 0,32 -1,19 -0,72 -0,04 

Wągrowiec 2,38 3,54 4,12 2,53 0,87 0,95 0,51 -0,04 0,36 1,18 4,12 

Wolsztyn 2,45 0,67 0,23 2,91 -0,22 0,81 0,00 1,92 -0,74 1,20 0,30 

Września 2,69 3,64 3,97 3,09 3,25 1,32 -1,39 2,46 1,94 1,81 2,56 

Złotów 1,79 2,84 0,55 3,20 2,24 0,37 0,91 -1,19 -0,33 2,11 1,62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

Wartości salda migracji, w odróżnieniu od przyrostu naturalnego, były ujemne  

w zdecydowanej większości wielkopolskich miast średnich. Żadnemu z miast nie udało się 

utrzymać w okresie 2007-2017 corocznego dodatniego salda migracji (tab. 2.11). Najczęściej 

jego dodatnie wartości występowały w Grodzisku Wielkopolskim, Środzie Wielkopolskiej, 

Wrześni i Wągrowcu. Aż 18 miast corocznie odnotowywało ujemne saldo migracji. 

Największym ubytkiem ludności spowodowanym ruchem migracyjnym charakteryzowały się 

Czarnków, Turek, Nowy Tomyśl oraz Słupca.  
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Tab. 2.11. Saldo migracji na 1 000 ludności w miastach średnich województwa wielkopolskiego 
w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Saldo migracji na 1 000 ludności 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież -4,0 -2,1 -2,0 -1,9 -2,4 -4,0 -7,7 -4,1 b.d. -2,9 -4,1 

Czarnków -10 -8,6 -10 -5,5 -14 -9,3 -8,5 -12,0 b.d. -5,9 -8,6 

Gniezno -6,0 -1,4 -3,8 -2,7 -2,4 -2,8 -2,8 -2,5 b.d. -2,0 -1,9 

Gostyń -3,9 -5,6 -4,9 -6,0 -6,3 -7,6 -1,8 1,0 b.d. -2,8 -1,7 

Grodzisk Wielkopolski 0,6 2,2 2,9 0,6 2,8 2,0 0,7 -1,3 b.d. 2,4 2,3 

Jarocin -0,9 -2,3 1,6 -1,1 -1,7 -1,7 -1,1 1,0 b.d. -1,4 -5,3 

Kępno -3,1 -1,3 -5,9 -6,8 -4,7 -6,5 -7,2 -3,8 b.d. -8,5 -7,0 

Koło -5,0 -1,1 -4,4 -8,3 -7,5 -8,4 -5,1 -7,1 b.d. -7,5 -7,2 

Konin -8,0 -7,3 -6,3 -6,0 -6,4 -5,8 -7,4 -6,7 b.d. -6,2 -5,1 

Kościan -1,4 -2,8 -1,5 -0,4 -5,4 -2,9 -1,2 -1,2 b.d. -2,3 -1,0 

Krotoszyn -2,2 2,2 -1,5 -2,8 -4,3 -3,9 -4,8 -3,8 b.d. -2,5 -0,8 

Leszno -1,7 -1,5 -1,9 -0,9 -1,9 -2,2 -3,8 -2,7 b.d. -3,6 -3,2 

Międzychód -5,7 -4,7 -4,3 -7,9 -4,5 -3,0 -9,8 -3,4 b.d. -1,7 -2,6 

Nowy Tomyśl -7,9 -7,6 -6,8 -12,0 -7,2 -9,0 -11,0 -3,9 b.d. -5,9 -8,5 

Oborniki -5,9 -2,4 -1,9 1,6 -0,8 1,0 -3,9 -2,1 b.d. -3,3 -2,8 

Ostrzeszów -3,3 -3,8 -1,2 -5,8 -3,2 -3,5 -6,1 -0,1 b.d. -6,7 -4,4 

Piła -2,9 -3,7 -2,4 -3,7 -1,6 -1,3 -3,1 -3,3 b.d. -2,0 -1,7 

Pleszew -1,9 -3,2 -1,6 -5,9 -4,2 -3,6 -3,3 -3,2 b.d. -4,9 -4,9 

Rawicz -7,1 -3,9 -5,6 -3,7 -6,1 -5,2 -6,3 -3,4 b.d. -2,7 -6,0 

Słupca -15,0 -12,0 -7,8 -6,2 -8,7 -9,2 -3,6 -1,5 b.d. -7,4 -3,8 

Szamotuły 1,0 2,7 -0,3 0,6 -2,0 -4,4 -2,9 -5,1 b.d. -1,0 2,1 

Śrem -11,0 -5,7 -4,2 -3,6 -4,8 -4,4 -5,9 -6,1 b.d. -4,2 -6,4 

Środa Wielkopolska 1,6 -0,3 1,4 3,0 1,2 -0,4 2,2 0,0 b.d. 3,5 2,9 

Trzcianka -1,9 -0,5 -0,5 -2,5 -3,2 -2,6 -3,2 -3,9 b.d. -2,4 -0,9 

Turek -8,3 -7,7 -7,5 -6,6 -9,5 -7,6 -11,0 -7,4 b.d. -10,0 -7,5 

Wągrowiec 0,6 1,2 0,1 0,6 -1,9 -3,2 -1,4 1,8 b.d. 3,5 1,5 

Wolsztyn -7,3 -7,2 -5,8 -3,6 0,0 -9,2 -4,6 -5,8 b.d. -5,4 -1,9 

Września 2,1 0,5 0,5 -2,6 -2,8 0,1 1,2 2,8 b.d. 2,0 6,0 

Złotów -8,1 -4,6 -3,2 -0,6 -3,6 -3,0 -7,2 -4,9 b.d. 0,0 -2,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Stopień aktywności demograficznej miast można opisać wykorzystując typologię 

demograficzną według metody Webba. Uzyskuje się ją poprzez zestawienie ze sobą 

danych dotyczących wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji. Znak i wartość 

bezwzględna obu wskaźników pozwala na wyodrębnienie ośmiu typów demograficznych (od 

A do H), przy czym cztery pierwsze typy odnoszą się do jednostek aktywnych 

demograficznie, czyli zaludniających się, natomiast typy od E do H charakteryzują się 

wyludnianiem. W typach A, B, C i D przyrost rzeczywisty jest dodatni, a przy tym: 

 w typie A – wartość przyrostu naturalnego rekompensuje wartość ubytku migracyjnego 

(+PN > |-SM|), 

 w typie B – wartość przyrostu naturalnego jest wyższa niż wartość przyrostu 

migracyjnego (+PN > +SM), 

 w typie C – wartość przyrostu migracyjnego przewyższa wartość przyrostu naturalnego 

(+PN < +SM),  
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 w typie D – wartość przyrostu migracyjnego rekompensuje ubytek naturalny  

(|-PN| < +SM). 

Typy E, F, G i H cechują się natomiast ujemnym przyrostem rzeczywistym, przy czym: 

 dla typu E – wartość przyrostu migracyjnego nie rekompensuje wartości ubytku 

naturalnego (|-PN| > +SM), 

 dla typu F – bezwzględna wartość ubytku naturalnego jest większa niż bezwzględna 

wartość ubytku migracyjnego (|-PN| > |-SM|),  

 dla typu G – bezwzględna wartość ubytku migracyjnego jest większa niż bezwzględna 

wartość ubytku naturalnego (|-PN| < |-SM|), 

 dla typu H – przyrost naturalny nie rekompensuje ubytku migracyjnego (+PN < |-SM|). 

Zarówno w 2007 roku, jak i w 2017 roku najliczniejszą grupę stanowiły miasta o typie 

demograficznym H, chociaż ich liczebność zmniejszyła się w badanym okresie o pięć  

(tab. 2.12, ryc. 2.3, ryc. 2.4). Oznacza to, że w większości miast średnich ubytek migracyjny 

był większy niż dodatni przyrost naturalny. Najkorzystniejszą sytuacją demograficzną 

charakteryzowały się miasta: Kościan (w obu latach typ A), Grodzisk Wielkopolski, Środa 

Wielkopolska, Wągrowiec (w obu latach typ B) i Szamotuły (w obu latach typ C).  

 

Ryc. 2.3. Wykres typologii Webba dla miast średnich województwa wielkopolskiego w 2007 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 2.4. Wykres typologii Webba dla miast średnich województwa wielkopolskiego w 2017 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Większość miast średnich, bo aż 20 w 2007 roku i 21 w 2017 roku, charakteryzowała 

się niekorzystną sytuacją demograficzną, głównie ze względu na rozmiar salda migracji, który 

przewyższał wartość przyrostu naturalnego. W 16 miastach sytuacja demograficzna nie 

zmieniła się, tzn. znalazły się one w 2017 roku w takim samym typie demograficznym jak  

w 2007 roku. Najczęstszym kierunkiem zmian sytuacji demograficznej w tym okresie było 

przejście z typu H do typu G, a więc przede wszystkim pojawienie się ujemnych wartości 

przyrostu naturalnego przy niezmienionej ujemnej wartości salda migracji. Taka sytuacja 

miała miejsce w Czarnkowie, Kępnie, Kole, Koninie, Pleszewie i Turku.  
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Tab. 2.12. Typologia demograficzna miast średnich województwa wielkopolskiego według 
metody Webba w latach 2007 i 2017 

Nazwa miasta 
Typ demograficzny    

2007 2017 
   

Chodzież G G 
   

Czarnków H G 
 

2007 

Gniezno H H 
 

typ liczba miast 

Gostyń H A 
 

A 3 

Grodzisk Wielkopolski B B 
 

B 4 

Jarocin A H 
 

C 1 

Kępno H G 
 

G 1 

Koło H G 
 

H 20 

Konin H G 
   

Kościan A A 
 

2017 

Krotoszyn H A 
 

typ liczba miast 

Leszno H H 
 

A 3 

Międzychód H H 
 

B 3 

Nowy Tomyśl H H 
 

C 2 

Oborniki H H 
 

G 8 

Ostrzeszów H H 
 

H 13 

Piła H H 
   

Pleszew H G 
   

Rawicz H H 
   

Słupca H H 
   

Szamotuły C C 
   

Śrem H H 
   

Środa Wielkopolska B B 
   

Trzcianka A G 
   

Turek H G 
   

Wągrowiec B B 
   

Wolsztyn H H 
   

Września B C 
   

Złotów H H 
   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze demografia  

w 2017 roku wykorzystano analizę skupień, w której uwzględniono następujące informacje: 

1) saldo migracji na 1 000 ludności (demo1), 

2) przyrost naturalny na 1 000 ludności (demo2), 

3) wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na  

100 osób w wieku produkcyjnym) (demo3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery demografia. Na tych samych, 

zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich 

wybierając trzy skupienia. W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie 

województwa wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.13, ryc. 2.5 A). 
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Tab. 2.13. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery demografia  
w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

Chodzież, Czarnków, Gniezno, Jarocin, 
Kępno, Koło, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, 

Ostrzeszów, Pleszew, Rawicz, Słupca, Śrem, 
Turek, Wolsztyn 

Kościan, Krotoszyn, Międzychód, 
Oborniki, Piła, Szamotuły, 

Trzcianka, Września, Złotów 

Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, 
Środa Wielkopolska, Wągrowiec 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.5. Wykresy k-średnich dla sfery demograficznej w 2017 roku (A) i w okresie 2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W przypadku tego grupowania największe znaczenie dla przypisania poszczególnego 

miasta do grupy miał wskaźnik obciążenia demograficznego, a w dalszej kolejności saldo 

migracji na 1 000 ludności. 

Grupa pierwsza charakteryzowała się najniższymi wartościami salda migracji  

i jednocześnie najwyższymi wartościami wskaźnika obciążenia demograficznego. Można 

powiedzieć, że w tej grupie znalazły się miasta o niekorzystnej sytuacji demograficznej.  

W grupie miast średnich, które zakwalifikowano do skupienia drugiego były takie, których 

wartości poszczególnych mierników przybierały przeciętne poziomy. Trzecie skupienie miast 

charakteryzowało się natomiast najniższymi wartościami wskaźnika obciążenia 

demograficznego i najwyższymi poziomami przyrostu naturalnego. Można więc powiedzieć, 

że miasta z tej grupy cechowały się najlepszą sytuacją demograficzną i były to miasta 

średniej wielkości – mające od 15 do 25 tys. mieszkańców. Większość miast z liczbą 

mieszkańców powyżej 50 tys. osób zakwalifikowało się do grupy pierwszej (oprócz Piły). 

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze demograficznej, przy 

zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji w 2017 roku (dane 

kolejno: D_dem1, D_dem2, D_dem3), analiza skupień techniką aglomeracyjną wskazała jako 

najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie pięciu grup miast. Przy wykorzystaniu techniki 

k-średnich wyznaczono więc pięć skupień (tab. 2.14, ryc. 2.5 B). 
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Tab. 2.14. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery demografia w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

Czarnków 
Koło, Nowy Tomyśl, 

Słupca, Śrem 

Chodzież, Gniezno, Kępno, 
Konin, Leszno, Oborniki, 

Ostrzeszów, Piła, Pleszew, 
Rawicz, Trzcianka 

Gostyń, Kościan, Krotoszyn, 
Międzychód, Szamotuły, 

Turek, Wolsztyn, Września, 
Złotów 

Grodzisk Wielkopolski, 
Jarocin, Środa 
Wielkopolska, 

Wągrowiec 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

O zakwalifikowaniu miast do poszczególnych skupień zadecydował przede wszystkim 

poziom dynamiki salda migracji na 1 000 ludności.  

Czarnków został wyodrębniony jako osobna jednostka (grupa pierwsza) i można 

powiedzieć, że charakteryzował się wysokim poziomem wskaźnika dynamiki salda migracji,  

a najniższą dynamiką przyrostu naturalnego. Żadne z pozostałych miast średnich nie było 

podobne do Czarnkowa pod kątem sytuacji zmian w sferze demograficznej. Koło, Nowy 

Tomyśl, Słupca i Śrem (grupa druga) rozwijały się demograficznie w umiarkowanym tempie 

osiągając szczególnie wysokie wartości dynamiki wskaźnika obciążenia demograficznego.  

Z kolei Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Środa Wielkopolska i Wągrowiec (grupa piąta), a więc 

prawie tożsama grupa miast (bez Jarocina) o dobrej sytuacji demograficznej z analizy 

poziomu sfery demograficznej (grupa trzecia), charakteryzowała się najlepszymi wskaźnikami 

dynamiki przyrostu naturalnego i najniższymi wartościami dynamiki wskaźnika obciążenia 

demograficznego, co potwierdza dobrą sytuację tych miast w sferze demograficznej, w tym 

także w zakresie dynamiki procesów demograficznych. 

 

2.2.2.Sytuacja ekonomiczna 

Analiza sytuacji ekonomicznej pozwala zorientować się na jakim poziomie 

gospodarczym znajdują się miasta i wskazuje na efekty dotychczasowej działalności 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie miast. W ramach opisu sytuacji 

ekonomicznej przedstawione zostały następujące zagadnienia: 

 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności,  

 liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007,  

 średnioroczne tempo wzrostu liczby nowo powstałych podmiotów zarejestrowanych  

w REGON, 

 struktura przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007,  

 liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym, 

 liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności, 

 udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem,  

 udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych,  

 liczba Instytucji Otoczenia Biznesu,  

 ocena atrakcyjności inwestycyjnej gmin Wielkopolski. 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON obejmują osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą i jednostki lokalne zgłoszone przez jednostki prawne.  

W Wielkopolsce na 1 000 mieszkańców przypadało w 2009 roku 105 podmiotów 

gospodarczych, a w 2017 roku już 121. Wzrost liczby podmiotów w regionie (o 14,8%) był 

porównywalny do analogicznego wzrostu w Polsce (14,3%). W miastach średnich 
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Wielkopolski najwyższe wartości wskaźnika zaobserwowano w Wolsztynie (155 w 2009 roku 

i 157 w 2017 roku) (tab. 2.15). W 2009 roku względnie wysokie jego wartości odnotowano 

także w Nowym Tomyślu (147), Kępnie (140), Wrześni (136) i Lesznie (136). Najmniej 

podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców zlokalizowanych było w tym okresie  

w Złotowie (88), Turku (91), Trzciance (97) i Krotoszynie (98). W 2017 roku najwyższymi 

wartościami wskaźnika cechowały się: Wolsztyn (157), Kępno (147), Leszno (141)  

i Ostrzeszów (140), natomiast najniższymi Turek, gdzie na 1 000 mieszkańców przypadało 

99 podmiotów gospodarczych, oraz Rawicz – 104 podmioty. 

 

Tab. 2.15. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa miasta 
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 1 000 ludności Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 104 109 106 109 111 111 111 113 114 109,7 

Czarnków 103 101 99 104 106 105 107 109 108 105,0 

Gniezno 129 130 128 127 128 128 128 127 126 97,4 

Gostyń 120 125 121 123 121 119 121 121 123 102,5 

Grodzisk Wielkopolski 114 118 116 119 121 123 124 124 126 109,8 

Jarocin 109 113 110 113 114 113 114 115 115 105,8 

Kępno 140 143 141 141 140 142 142 144 147 104,9 

Koło 124 125 119 121 120 119 119 119 118 94,7 

Konin 101 106 104 107 108 108 108 108 110 109,3 

Kościan 118 121 118 118 119 118 118 117 118 99,6 

Krotoszyn 98 101 97 98 101 102 104 106 107 109,2 

Leszno 136 136 134 137 139 139 140 140 141 103,5 

Międzychód 119 120 119 119 120 121 123 122 121 101,8 

Nowy Tomyśl 147 147 143 145 147 143 144 143 144 98,0 

Oborniki 143 139 135 136 135 135 136 134 135 94,9 

Ostrzeszów 126 129 128 133 132 135 137 137 140 111,4 

Piła 111 115 113 113 115 115 115 115 116 104,5 

Pleszew 116 121 121 124 124 124 124 124 122 105,5 

Rawicz 105 101 98 99 99 98 100 102 104 98,5 

Słupca 123 123 121 125 128 129 132 131 131 105,8 

Szamotuły 125 129 127 128 130 130 130 128 128 102,8 

Śrem 114 115 113 115 117 117 119 119 120 105,1 

Środa Wielkopolska 114 117 117 120 121 121 121 120 120 104,8 

Trzcianka 97 99 100 100 103 103 104 106 104 107,9 

Turek 91 93 93 94 97 97 97 97 99 109,1 

Wągrowiec 119 120 115 116 117 115 117 116 116 97,6 

Wolsztyn 155 151 148 151 153 153 156 157 157 101,2 

Września 136 139 136 139 140 138 139 140 138 101,4 

Złotów 88 90 87 92 98 99 102 103 106 120,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W porównaniu z 2009 rokiem w 2017 roku w siedmiu miastach liczba podmiotów 

gospodarczych na 1 000 ludności zmniejszyła się. Były to: Gniezno, Koło, Kościan, Nowy 

Tomyśl, Oborniki, Rawicz i Wągrowiec. Największy przyrost odnotowano w Złotowie  

(o 20,8%) i Ostrzeszowie (o 11,4%), a także Chodzieży i Grodzisku Wielkopolskim (wzrost  
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o prawie 10%) oraz Koninie, Krotoszynie i Turku (wzrost przekraczający 9%). Mimo 

względnie dużego wzrostu wartości wskaźnika w Turku wartość ta nie przekroczyła 100 i był 

to jedyny taki przypadek wśród miast średnich w Wielkopolsce w 2017 roku. 

Obserwując zmiany w liczbie nowo powstałych podmiotów gospodarczych można 

powiedzieć, że prawie we wszystkich miastach średnich Wielkopolski w 2017 roku powstało 

mniej przedsiębiorstw niż w 2009 roku. Sytuację taką potwierdza też analiza wartości 

średniorocznego tempa zmian, która tylko w dwóch miastach wykazała wzrost liczby nowych 

podmiotów gospodarczych – w Grodzisku Wielkopolskim i Złotowie (tab. 2.16). Najwięcej 

przedsiębiorstw powstało w 2009 roku w miastach zamieszkiwanych przez ponad 35 tys. 

osób: w Koninie (823), Gnieźnie (805), Pile (717) i Lesznie (671), natomiast najmniej  

w Czarnkowie (98) i Pleszewie (137). W 2017 roku sytuacja wyglądała podobnie – w dużych 

miastach powstawało najwięcej podmiotów: Konin (809), Leszno (711), Piła (675) i Gniezno 

(560), a najmniej korzystna sytuacja występowała w Czarnkowie (81) i Międzychodzie (88). 

 

Tab. 2.16. Liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa miasta 
Liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 

Średnioroczne 
tempo zmian 

(%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 213 274 179 232 190 208 194 183 189 88,7 -1,48 

Czarnków 98 107 108 126 99 86 108 79 81 82,7 -2,35 

Gniezno 805 838 734 674 725 695 659 576 560 69,6 -4,43 

Gostyń 235 271 175 196 176 148 180 183 196 83,4 -2,24 

Grodzisk Wielkopolski 149 164 143 142 150 175 136 142 160 107,4 0,89 

Jarocin 335 370 270 305 259 264 231 259 244 72,8 -3,88 

Kępno 183 190 153 154 122 125 144 134 153 83,6 -2,21 

Koło 190 251 217 217 190 156 193 167 166 87,4 -1,67 

Konin 823 950 765 851 729 729 652 675 809 98,3 -0,21 

Kościan 238 273 278 199 224 227 210 194 205 86,1 -1,85 

Krotoszyn 323 294 233 254 272 241 272 244 229 70,9 -4,21 

Leszno 761 866 658 771 767 728 739 682 711 93,4 -0,85 

Międzychód 141 134 142 109 105 114 119 96 88 62,4 -5,72 

Nowy Tomyśl 197 195 154 165 147 150 176 133 151 76,6 -3,27 

Oborniki 178 180 173 186 190 192 180 166 163 91,6 -1,09 

Ostrzeszów 206 214 167 185 146 163 156 136 179 86,9 -1,74 

Piła 717 926 770 668 709 709 649 657 675 94,1 -0,75 

Pleszew 137 273 157 195 153 191 163 144 129 94,2 -0,75 

Rawicz 202 227 194 186 170 149 209 198 186 92,1 -1,03 

Słupca 170 171 133 187 167 140 163 153 141 82,9 -2,31 

Szamotuły 199 254 183 191 182 169 168 154 168 84,4 -2,09 

Śrem 286 328 279 310 296 288 297 266 269 94,1 -0,76 

Środa Wielkopolska 262 262 260 258 258 220 249 218 231 88,2 -1,56 

Trzcianka 177 195 143 144 162 141 142 163 137 77,4 -3,15 

Turek 261 295 247 248 228 253 199 213 234 89,7 -1,36 

Wągrowiec 323 294 247 281 277 266 301 231 252 78,0 -3,06 

Wolsztyn 188 155 148 147 146 140 146 125 120 63,8 -5,46 

Września 320 383 317 361 315 298 310 306 242 75,6 -3,43 

Złotów 176 199 148 188 210 146 161 167 183 104,0 0,49 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Struktura przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007 wskazuje, że najwięcej 

podmiotów gospodarczych działało w 2009 roku w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (tab. 2.17). Podmioty z tej sekcji 

stanowiły od 27% (Kościan, Słupca, Środa Wielkopolska) do 39% (Koło) wszystkich 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście. Na drugim miejscu znalazła się 

sekcja F – budownictwo, z której to przedsiębiorstwa stanowiły od 9% do 22% wszystkich 

podmiotów funkcjonujących w mieście. Tylko w trzech miastach z południa Wielkopolski 

(Kępno, Gostyń, Pleszew) sekcja ta została wyprzedzona przez trzecią w kolejności sekcję  

C – przetwórstwo przemysłowe. Taki sam udział sekcji C i F zaobserwowano w Czarnkowie, 

Jarocinie (po 11%) i Wrześni (12%). Znikomy udział w strukturze podmiotów gospodarczych 

miast średnich Wielkopolski miały natomiast sekcje: B – górnictwo i wydobywanie,  

D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Tab. 2.17. Struktura przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007 w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w 2009 roku 

Nazwa miasta 
Udział sekcji w strukturze podmiotów gospodarczych (%) 

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

Chodzież 2 0 11 0 1 13 28 4 3 1 3 7 8 2 1 3 6 1 6 0 

Czarnków 1 0 11 0 0 11 31 8 3 2 4 3 9 2 1 4 4 1 5 0 

Gniezno 1 0 9 0 0 13 34 8 3 1 3 4 7 3 0 2 5 2 5 0 

Gostyń 2 0 14 0 0 12 29 5 2 2 3 3 8 2 1 3 6 2 8 0 

Grodzisk Wielkopolski 1 0 11 0 0 15 31 6 3 1 2 4 6 2 1 3 5 2 6 0 

Jarocin 1 0 11 0 0 11 30 4 3 2 3 4 10 2 1 4 6 2 8 0 

Kępno 1 0 13 0 0 11 35 4 3 1 2 2 8 2 1 3 6 2 6 0 

Koło 1 0 8 0 0 9 39 7 3 2 4 3 8 2 0 3 5 1 5 0 

Konin 1 0 7 0 0 11 31 6 2 2 5 4 9 3 0 3 6 2 7 0 

Kościan 3 0 8 0 0 13 27 6 2 1 3 3 10 2 1 3 7 2 7 0 

Krotoszyn 2 0 11 0 0 12 28 4 3 1 3 5 8 2 1 4 7 2 7 0 

Leszno 2 0 8 0 0 12 28 6 2 2 4 3 10 2 0 3 7 2 6 0 

Międzychód 1 0 8 0 1 13 30 6 2 1 3 11 6 1 1 4 5 2 6 0 

Nowy Tomyśl 1 0 11 0 0 14 29 7 3 2 3 6 7 2 1 3 5 1 6 0 

Oborniki 0 0 13 0 0 22 28 6 2 1 3 2 6 2 1 2 4 1 5 0 

Ostrzeszów 2 0 10 0 0 16 29 4 2 2 2 2 8 1 1 4 6 2 7 0 

Piła 1 0 7 0 0 10 28 8 3 2 4 6 9 2 0 4 7 2 6 0 

Pleszew 2 0 12 0 0 9 32 4 2 2 2 2 9 2 1 4 5 2 9 0 

Rawicz 2 0 8 0 0 10 31 4 4 2 4 5 10 1 1 3 6 2 6 0 

Słupca 2 0 10 0 0 15 27 4 2 2 4 2 9 3 1 3 8 2 7 0 

Szamotuły 2 0 9 0 0 13 28 9 2 2 4 4 8 3 1 3 5 2 6 0 

Śrem 1 0 10 0 0 16 29 7 3 2 4 3 8 3 0 2 5 2 6 0 

Środa Wielkopolska 1 0 12 0 0 13 27 5 2 2 3 5 8 2 1 4 6 2 6 0 

Trzcianka 2 0 10 0 0 11 28 5 3 1 5 9 6 2 0 3 6 2 6 0 

Turek 2 0 8 0 0 9 32 6 2 2 5 5 7 1 1 2 7 2 7 0 

Wągrowiec 2 0 10 0 0 17 30 5 2 2 4 3 7 2 0 2 5 2 6 0 

Wolsztyn 5 0 9 0 0 11 32 6 3 1 2 3 8 2 1 3 5 2 7 0 

Września 1 0 12 0 0 12 31 5 3 2 4 3 9 2 0 3 5 1 7 0 

Złotów 2 0 10 0 0 12 30 5 3 1 4 1 8 2 1 4 7 2 7 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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W 2017 roku struktura podmiotów gospodarczych według sekcji PKD uległa niewielkim 

zmianom. Dominującą sekcją była nadal sekcja G, ale jej udział delikatnie się zmniejszył  

i obserwowano wartości mieszczące się w przedziale od 22% (Chodzież) do 32% (Koło). 

Najmniejszy udział odnotowały, podobnie jak w 2009 roku, sekcje: B, D, E i U. Największe 

wzrosty udziałów w strukturze podmiotów zaobserwowano w sekcjach: M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,  

P – edukacja, L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz S i T – pozostała 

działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 

 

Tab. 2.18. Struktura przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007 w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w 2017 roku 

Nazwa miasta 
Udział sekcji w strukturze podmiotów gospodarczych (%) 

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

Chodzież 1 0 10 0 0 12 22 6 3 1 2 8 9 3 1 5 8 1 7 0 

Czarnków 1 0 10 0 0 12 27 8 3 2 3 4 10 2 1 5 5 1 7 0 

Gniezno 1 0 9 0 0 13 28 7 3 2 3 5 8 4 0 3 6 2 6 0 

Gostyń 2 0 13 0 0 14 24 5 2 2 3 3 8 2 0 4 7 2 8 0 

Grodzisk Wielkopolski 1 0 11 0 1 15 26 6 3 2 2 6 6 3 1 4 5 2 6 0 

Jarocin 1 0 10 0 0 13 26 4 3 2 3 4 10 2 0 4 7 2 9 0 

Kępno 0 0 14 0 0 11 31 4 2 1 1 3 9 2 1 3 7 2 7 0 

Koło 0 0 8 0 0 9 32 7 3 2 3 4 8 3 1 4 7 1 6 0 

Konin 1 0 8 0 0 12 25 5 2 2 4 5 10 4 0 4 8 2 7 0 

Kościan 3 0 9 0 0 12 24 5 2 2 2 4 11 3 1 3 9 2 7 0 

Krotoszyn 2 0 9 0 0 13 25 5 2 2 2 6 10 3 0 4 7 2 7 0 

Leszno 2 0 8 0 0 12 25 5 2 3 4 5 11 3 0 4 7 2 7 0 

Międzychód 1 0 7 0 1 12 27 5 3 1 2 12 6 2 1 5 5 1 8 0 

Nowy Tomyśl 0 0 10 0 0 13 25 8 3 2 3 8 8 2 0 3 6 2 7 0 

Oborniki 1 0 12 0 0 20 25 6 2 2 3 5 7 2 0 3 5 1 5 0 

Ostrzeszów 1 0 11 0 0 16 25 4 2 2 2 3 9 3 1 5 6 2 7 0 

Piła 1 0 7 0 0 9 23 8 3 3 4 7 10 3 0 5 8 2 7 0 

Pleszew 1 0 13 0 0 9 28 6 2 2 2 3 8 2 0 5 6 2 10 0 

Rawicz 2 0 8 0 0 11 25 4 3 2 3 7 10 4 1 4 7 2 6 0 

Słupca 1 0 8 0 0 16 24 4 2 2 4 3 9 3 1 4 8 2 8 0 

Szamotuły 1 0 9 0 0 13 25 7 2 2 4 5 9 3 1 4 6 2 6 0 

Śrem 0 0 8 0 0 16 25 6 2 2 3 6 10 2 0 4 6 2 6 0 

Środa Wielkopolska 1 0 12 0 0 12 23 5 3 3 3 6 9 2 0 5 6 2 6 0 

Trzcianka 2 0 9 0 0 12 24 6 3 2 4 9 7 3 0 3 7 2 7 0 

Turek 1 0 7 0 0 10 26 8 2 3 4 5 9 2 1 4 9 2 8 0 

Wągrowiec 2 0 9 0 0 16 25 6 2 2 3 4 8 3 0 3 7 2 7 0 

Wolsztyn 5 0 7 0 0 11 28 5 3 2 2 4 9 2 1 4 6 2 7 0 

Września 1 0 11 0 0 13 26 5 2 3 3 5 10 3 0 3 7 2 7 0 

Złotów 1 0 10 0 0 11 24 4 3 2 2 6 9 2 1 5 10 2 7 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W 2009 roku najwięcej spółek handlowych z kapitałem zagranicznym 

funkcjonowało w większych miastach Wielkopolski. W Lesznie było ich 127, a w Koninie 111. 

Najmniej takich podmiotów zlokalizowanych było w Chodzieży i Czarnkowie (po 10) oraz 
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Pleszewie (12) i Słupcy (14). W pozostałych miastach średnich liczba spółek handlowych  

z kapitałem zagranicznym była większa niż 20. 

W większości miast średnich liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym 

zwiększyła się w latach 2009-2017 (tab. 2.19). Wyjątkiem były Rawicz i Turek. W miastach 

zamieszkanych przez ponad 50 tys. osób liczba takich spółek była większa niż w mniejszych 

miastach. W 2017 roku co najmniej 100 spółek handlowych z kapitałem zagranicznym 

zarejestrowanych było w Lesznie (162), Koninie (116), Gnieźnie (110) i Pile (100). Najmniej 

funkcjonowało ich natomiast w Chodzieży (11), Pleszewie (14) i Słupcy (15). 

 

Tab. 2.19. Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym w gminach, w których 
zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa gminy 
Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 10 10 11 9 10 10 9 10 11 110,0 

Czarnków 10 10 17 17 19 20 18 17 17 170,0 

Gniezno 90 88 90 95 94 98 101 103 110 122,2 

Gostyń 24 24 24 27 26 27 28 28 30 125,0 

Grodzisk Wielkopolski 31 28 31 31 32 35 37 36 38 122,6 

Jarocin 37 38 36 39 37 42 43 45 46 124,3 

Kępno 23 24 28 28 30 31 30 31 31 134,8 

Koło 24 27 28 28 30 30 30 29 30 125,0 

Konin 111 116 114 118 121 121 120 115 116 104,5 

Kościan 26 26 23 22 24 28 28 26 28 107,7 

Krotoszyn 28 27 31 33 31 33 34 35 33 117,9 

Leszno 127 132 138 134 139 145 152 155 162 127,6 

Międzychód 25 26 26 27 25 25 25 26 26 104,0 

Nowy Tomyśl 60 59 60 63 67 68 72 71 71 118,3 

Oborniki 49 46 49 48 46 47 48 51 53 108,2 

Ostrzeszów 24 28 26 27 26 26 24 27 29 120,8 

Piła 73 76 83 83 87 90 89 96 100 137,0 

Pleszew 12 15 15 16 15 16 16 17 14 116,7 

Rawicz 35 39 38 37 39 39 38 35 34 97,1 

Słupca 14 14 14 15 14 14 14 15 15 107,1 

Szamotuły 77 76 73 75 77 79 78 79 78 101,3 

Śrem 51 50 51 55 57 58 60 58 56 109,8 

Środa Wielkopolska 34 35 37 41 43 40 42 41 40 117,6 

Trzcianka 33 34 36 36 37 36 37 40 38 115,2 

Turek 34 32 31 29 29 30 27 27 25 73,5 

Wągrowiec 27 27 30 31 31 33 27 26 31 114,8 

Wolsztyn 40 40 42 44 45 45 46 49 49 122,5 

Września 70 74 71 79 78 77 81 84 87 124,3 

Złotów 22 21 21 21 23 23 24 24 25 113,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Przyglądając się liczbie spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. 

ludności można zaobserwować, że wartości odnotowane w poszczególnych jednostkach 

(gminach) były zróżnicowane – wynosiły od 4,6 (Chodzież w 2012 roku) do 48,4 (Nowy 

Tomyśl w 2015 roku) (tab. 2.20), ale zarówno w 2009 roku, jak i w 2017 roku sytuacja 
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kształtowała się podobnie. Najmniej spółek z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności 

odnotowano w Chodzieży – rokrocznie wartość wskaźnika była najniższa w całej grupie 

gmin. Podobnie w Pleszewie, Kościanie, Słupcy, Turku i Wągrowcu – w tych jednostkach 

wartości wskaźnika nie były większe niż 13. Najwyższe wartości wskaźnika zaobserwowano 

natomiast w Nowym Tomyślu (od 39,7 do 48,3) i Szamotułach (od 38,3 do 41,5), a także  

w Obornikach i Wolsztynie. W latach 2009-2017 w prawie wszystkich jednostkach nastąpiła 

poprawa sytuacji w tym zakresie. Wyjątek stanowił Turek, gdzie liczba spółek handlowych  

z kapitałem zagranicznym na 10 tys. mieszkańców zmniejszyła się o 22,8%. Najwyższy 

wzrost wartości wskaźnika (o 77,0%) odnotowano w Czarnkowie, a następnie (o prawie 40%) 

w Kępnie i Pile.  

 

Tab. 2.20. Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności w gminach,  
w których zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa gminy 
Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności Wskaźnik 

dynamiki  
(2009 =100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 5,1 5,1 5,6 4,6 5,2 5,2 4,7 5,2 5,8 113,8 

Czarnków 8,9 8,7 14,9 15,0 16,9 18,0 16,3 15,6 15,8 177,0 

Gniezno 12,9 12,5 12,8 13,5 13,5 14,1 14,6 14,9 16,0 123,3 

Gostyń 11,7 11,8 11,8 13,4 12,9 13,3 13,9 13,9 14,9 126,9 

Grodzisk Wielkopolski 22,2 19,8 21,9 21,7 22,3 24,3 25,7 24,8 26,0 117,1 

Jarocin 14,3 14,4 13,7 14,8 14,1 15,9 16,3 17,1 17,5 123,0 

Kępno 15,6 16,3 19,0 19,1 20,6 21,3 20,7 21,7 21,8 139,8 

Koło 10,5 11,5 12,1 12,1 13,0 13,1 13,2 12,9 13,5 129,2 

Konin 14,0 14,7 14,6 15,2 15,7 15,8 15,8 15,3 15,5 111,0 

Kościan 10,8 10,7 9,5 9,1 10,0 11,7 11,8 10,9 11,7 108,3 

Krotoszyn 9,5 9,1 10,5 11,2 10,5 11,3 11,7 12,0 11,3 119,5 

Leszno 19,7 20,4 21,3 20,7 21,5 22,4 23,5 24,2 25,2 127,8 

Międzychód 22,9 23,7 23,8 24,7 23,1 23,3 23,4 24,3 24,4 106,5 

Nowy Tomyśl 40,0 39,0 39,7 41,9 45,0 45,4 48,4 48,1 48,3 120,9 

Oborniki 27,4 25,1 26,7 26,0 25,0 25,5 26,1 27,7 28,9 105,3 

Ostrzeszów 16,6 19,1 17,8 18,6 17,9 17,9 16,6 18,8 20,2 121,7 

Piła 9,8 10,2 11,1 11,1 11,7 12,1 12,0 13,0 13,6 138,6 

Pleszew 6,8 8,3 8,4 9,0 8,4 9,0 9,1 9,7 8,0 117,9 

Rawicz 16,6 18,4 18,0 17,6 18,7 18,8 18,4 17,0 16,7 100,2 

Słupca 10,0 9,8 9,9 10,7 10,0 10,0 10,0 10,8 10,8 107,9 

Szamotuły 40,9 39,8 38,3 39,5 40,5 42,0 41,5 42,1 41,4 101,3 

Śrem 17,0 16,5 16,8 18,1 18,9 19,3 20,0 19,4 18,8 110,1 

Środa Wielkopolska 15,5 15,7 16,5 18,3 19,1 17,7 18,5 17,9 17,3 111,9 

Trzcianka 19,5 19,5 20,7 20,7 21,4 20,8 21,4 23,2 22,1 113,0 

Turek 11,9 11,0 10,7 10,1 10,3 10,7 9,7 9,8 9,2 77,2 

Wągrowiec 10,8 10,7 11,9 12,3 12,3 13,1 10,7 10,2 12,1 112,1 

Wolsztyn 29,8 29,1 30,6 32,2 33,1 33,2 34,4 36,6 36,8 123,2 

Września 24,0 25,1 24,1 26,7 26,4 25,9 27,1 28,0 28,7 119,6 

Złotów 12,1 11,2 11,2 11,2 12,4 12,4 13,0 13,0 13,6 112,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Inwestycje realizowane przez samorządy gminne stanowią bazowe narzędzie rozwoju 

społeczno-gospodarczego, ponieważ skierowane są nie tylko na zaspokajanie potrzeb 
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społeczności lokalnej, ale służą też wspieraniu podmiotów gospodarczych z terenu gminy. 

Stąd też wydatki majątkowe inwestycyjne mają szczególne znaczenie dla rozwoju gmin.  

W latach 2007-2017 udział tych wydatków w wydatkach ogółem był w miastach średnich 

Wielkopolski zróżnicowany – wynosił od 2,6% w Wągrowcu (2012 rok) do 40,2% w Koninie 

(2007 rok) (tab. 2.21). Również w poszczególnych latach udział ten był zmienny. Największy 

średni udział wydatków inwestycyjnych charakteryzował cztery pierwsze lata analizy, tj.  

2007 (18,5%), 2008 (20,0%), 2009 (18,8%) i 2010 (18,7%). W kolejnych latach były to niższe 

udziały. Wśród analizowanych jednostek warto zwrócić uwagę na Grodzisk Wielkopolski,  

w którym w ciągu 10 lat aż siedem razy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem zwiększał w stosunku do roku poprzedniego. Stan ten nie utrzymywał się jednak 

dłużej niż cztery lata z rzędu. Sytuacja taka miała miejsce pięciokrotnie również w Chodzieży, 

Jarocinie, Kościanie, Krotoszynie, Międzychodzie i Złotowie.  

  

Tab. 2.21. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem w gminach,  
w których zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa gminy 
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 6,2 10,8 4,2 13,5 9,7 7,6 8,7 10,5 4,1 6,3 20,1 

Czarnków 21,3 26,7 32,3 18,4 17,3 13,4 11,3 9,5 14,5 5,8 7,3 

Gniezno 21,0 20,2 14,9 9,0 5,6 7,5 10,9 8,7 6,1 14,2 15,2 

Gostyń 24,5 34,1 27,5 12,1 23,5 19,8 13,9 11,1 11,7 14,0 13,0 

Grodzisk Wielkopolski 18,7 19,0 23,2 24,7 34,8 4,8 16,6 9,0 9,9 11,1 13,4 

Jarocin 10,3 11,2 12,7 9,6 7,8 12,4 8,2 12,2 8,4 14,5 13,2 

Kępno 20,0 19,5 20,4 16,1 17,9 13,2 8,4 15,8 13,8 11,6 19,0 

Koło 8,2 11,1 16,8 23,0 12,9 7,4 24,3 5,7 5,2 4,5 8,3 

Konin 40,2 15,7 11,7 17,1 13,7 11,6 11,2 11,5 9,8 5,9 7,2 

Kościan 9,2 11,2 12,5 8,9 10,5 8,5 9,7 12,1 10,6 10,4 8,6 

Krotoszyn 15,9 13,2 17,2 17,3 28,4 28,6 17,6 23,1 12,4 6,8 7,7 

Leszno 18,7 21,5 19,4 20,7 20,3 16,9 18,9 9,8 9,9 9,9 14,4 

Międzychód 21,2 21,3 32,5 34,7 34,8 21,0 18,4 19,7 13,4 11,7 19,5 

Nowy Tomyśl 16,1 25,5 18,1 17,0 20,8 10,8 6,9 14,8 5,0 8,8 24,3 

Oborniki 21,1 23,0 19,3 28,7 20,4 14,1 10,6 14,3 9,9 9,5 12,6 

Ostrzeszów 15,6 10,0 7,0 6,3 16,1 7,9 6,4 8,9 7,3 8,4 8,7 

Piła 26,6 25,3 36,6 25,9 11,0 13,1 7,0 13,9 13,0 7,6 13,2 

Pleszew 17,0 13,8 11,1 16,4 14,1 14,5 8,5 14,7 14,1 8,8 14,5 

Rawicz 14,7 21,9 17,2 22,7 21,3 16,6 11,6 15,6 14,5 11,1 20,9 

Słupca 13,0 13,8 9,6 11,2 15,2 3,6 3,2 11,7 8,5 5,5 4,5 

Szamotuły 18,9 19,0 19,7 16,6 15,7 11,7 8,7 18,3 14,1 10,8 19,3 

Śrem 12,2 17,2 13,8 20,0 16,0 11,5 6,7 11,7 8,1 7,7 10,3 

Środa Wielkopolska 17,3 11,6 9,6 16,9 18,9 22,2 17,6 14,6 20,9 16,1 10,0 

Trzcianka 9,0 18,6 15,0 13,6 4,3 5,5 2,9 11,6 7,0 6,9 17,0 

Turek 21,8 18,8 20,3 24,4 36,7 20,7 7,8 12,6 7,9 5,6 11,1 

Wągrowiec 12,5 35,1 15,0 18,1 8,3 2,6 5,7 18,0 13,2 14,6 13,9 

Wolsztyn 29,5 27,0 25,0 25,5 17,7 15,8 16,1 26,5 15,0 14,7 18,3 

Września 27,1 30,0 23,7 21,4 18,9 13,5 9,5 13,6 36,8 7,6 20,7 

Złotów 28,8 33,1 38,5 31,8 16,6 10,8 13,3 16,9 10,8 15,5 17,5 

Źródło: opracowanie własna na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do budżetu 

gminy uznaje się jako odzwierciedlenie poziomu bogactwa mieszkańców gminy. Wśród 

wielkopolskich gmin, w których zlokalizowane są miasta średnie wyraźnym liderem w okresie 

2007-2017 był Wolsztyn, który corocznie charakteryzował się największą kwotą wpływów  

z PIT na 1 mieszkańca. W 2007 roku było to 1 019,8 zł, a w 2017 roku wartość ta wzrosła 

prawie o 97% i wyniosła 2 007,2 zł (tab. 2.22). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano  

w Gnieźnie – w 2007 roku wyniosła ona 431,9 zł, a w 2017 roku 801,2 zł. Dla prawie 

wszystkich analizowanych jednostek lata 2009 i 2010 były tymi, które przyniosły obniżenie 

wpływów z PIT per capita w porównaniu z rokiem poprzednim. Po 2011 roku odnotowywano 

rok do roku (za wyjątkiem Gostynia, Leszna, Międzychodu i Ostrzeszowa) stały wzrost 

wartości wskaźnika. We wszystkich badanych gminach w ciągu 11 lat dochody własne  

z tytułu PIT na 1 mieszkańca wzrosły. Ponad 100-procentowy wzrost odnotowano  

w gminach: Kępno, Września, Krotoszyn, Nowy Tomyśl, Jarocin i Rawicz. Względnie wysokie 

wzrosty (o 49-55%) charakteryzowały także Piłę, Złotów, Konin i Turek. 

 

Tab. 2.22. Dochody z tytułu PIT na 1 mieszkańca w gminach, w których zlokalizowane są miasta 
średnie województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa 
gminy 

Dochody z tytułu PIT na 1 mieszkańca (zł) Wskaźnik 
dynamiki 

(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 537,4 609,4 576,0 543,0 608,1 628,0 634,4 698,1 749,7 802,6 854,9 159,1 

Czarnków 545,3 602,3 547,6 499,3 557,3 583,7 618,4 683,0 744,4 803,2 896,0 164,3 

Gniezno 431,9 492,2 452,9 458,8 502,5 529,3 559,5 592,3 650,8 722,1 801,2 185,5 

Gostyń 783,9 876,5 859,3 859,8 1 031,3 1 073,3 1 141,7 1 024,6 967,4 1 206,4 1 417,1 180,8 

Grodzisk 
Wielkopolski 

560,5 677,2 601,3 568,1 690,4 687,7 756,3 779,9 908,9 1 049,4 1 114,7 198,9 

Jarocin 688,1 804,5 731,3 740,6 860,6 891,9 974,0 1 015,1 1 128,9 1 244,1 1 389,9 202,0 

Kępno 737,9 866,9 852,5 838,9 940,3 997,9 1 103,6 1 208,4 1 355,0 1 520,2 1 732,2 234,8 

Koło 548,9 579,6 543,3 502,9 554,3 601,2 619,7 655,7 757,3 834,9 948,6 172,8 

Konin 779,0 848,3 799,7 768,7 846,7 879,7 905,6 972,4 1 057,5 1 109,2 1 192,7 153,1 

Kościan 538,4 612,4 587,5 582,1 630,6 687,6 726,5 795,6 890,1 939,3 1 001,9 186,1 

Krotoszyn 502,0 583,3 544,8 550,8 613,1 665,1 750,3 804,1 952,3 1 005,3 1 068,4 212,8 

Leszno 856,9 950,1 909,8 886,9 1 011,6 1 052,0 1 010,6 1 071,8 1 177,7 1 290,9 1 379,5 161,0 

Międzychód 565,0 657,3 672,3 636,3 746,0 740,0 830,0 872,2 928,8 1 051,9 1 193,5 211,2 

Nowy Tomyśl 856,9 975,2 956,5 942,3 1 022,8 1 159,8 1 188,7 1 313,9 1 505,9 1 622,4 1 784,9 208,3 

Oborniki 792,0 902,4 916,2 935,3 952,8 976,0 1 049,5 1 098,1 1 222,1 1 332,7 1 484,5 187,5 

Ostrzeszów 646,1 763,8 683,5 656,5 781,9 899,3 1 103,6 1 004,3 1 014,0 1 201,8 1 450,2 224,5 

Piła 636,8 690,3 657,0 623,7 664,5 694,3 725,9 757,6 837,4 876,5 953,0 149,6 

Pleszew 587,5 741,8 650,1 605,8 680,5 760,9 846,7 873,3 972,4 1 115,2 1 140,2 194,1 

Rawicz 593,4 702,2 604,3 599,0 730,0 739,7 759,3 813,4 904,8 1 016,3 1 194,0 201,2 

Słupca 462,6 546,3 517,0 508,4 583,5 599,6 638,4 679,3 745,8 811,6 878,6 190,0 

Szamotuły 678,3 752,5 721,6 750,8 806,5 854,9 896,3 996,6 1 100,5 1 209,2 1 343,7 198,1 

Śrem 615,4 709,1 683,3 667,6 735,1 761,8 822,0 900,4 978,1 1 083,3 1 222,3 198,6 

Środa 
Wielkopolska 

659,9 719,1 663,6 705,1 780,7 863,7 891,7 987,1 1 104,5 1 137,1 1 250,0 189,4 

Trzcianka 490,5 572,8 539,4 545,7 589,2 622,8 639,4 705,4 779,4 864,9 939,9 191,6 

Turek 613,9 651,9 560,6 578,0 604,3 643,4 689,4 739,5 838,7 883,7 955,9 155,7 

Wągrowiec 454,0 498,7 466,8 461,6 514,8 525,0 546,5 595,2 665,5 719,3 806,2 177,6 

Wolsztyn 1 019,8 1 031,4 1 176,9 1 027,7 1 213,3 1 231,1 1 317,9 1 450,1 1 626,5 1 736,1 2 007,2 196,8 

Września 643,6 738,5 693,1 718,8 783,4 837,2 914,0 967,6 1 053,9 1 153,1 1 383,9 215,0 

Złotów 531,9 701,9 749,7 489,9 501,8 501,8 547,8 587,6 662,6 724,2 801,4 150,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to różnego rodzaju podmioty, których zadaniem 

jest oferowanie usług w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. Z różnych rodzajów IOB  

w miastach średnich Wielkopolski w 2015 roku ulokowane były przede wszystkim instytucje 

wsparcia przedsiębiorczości i pozabankowe instytucje finansowe. Na ich obszarze nie istniały 

instytucje wsparcia innowacji, które zlokalizowane były w Poznaniu i jego okolicach.  

W Lesznie, Ostrzeszowie, Pile, Rawiczu i Turku funkcjonowały inkubatory przedsiębiorczości, 

a w pozostałych miejscowościach ośrodki szkoleniowo-doradcze (tab. 2.23). Najwięcej 

instytucji wsparcia przedsiębiorczości zlokalizowanych było w większych miastach – po trzy 

w Koninie i Pile oraz po dwie w Lesznie, Turku, Ostrzeszowie i Nowym Tomyślu.  

 

Tab. 2.23. IOB w miastach średnich województwa wielkopolskiego w 2015 roku 
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Chodzież – – 24 1,1 53 2,5 171 8,0 191 9,0 49 2,3 

Czarnków – – 23 1,9 37 3,1 41 3,5 105 8,9 25 2,1 

Gniezno – – 159 1,8 269 3,0 390 4,4 669 7,6 359 4,1 

Gostyń 1 1 52 2,1 74 3,0 78 3,2 202 8,3 44 1,8 

Grodzisk Wielkopolski – – 33 1,9 41 2,3 87 4,9 113 6,4 58 3,3 

Jarocin – 1 63 2,1 82 2,7 133 4,4 290 9,7 71 2,4 

Kępno – – 27 1,3 31 1,5 60 2,9 183 8,9 40 1,9 

Koło – – 50 1,9 83 3,1 108 4,0 208 7,7 64 2,4 

Konin 3 – 182 2,2 340 4,2 391 4,8 815 10,0 304 3,7 

Kościan 1 – 49 1,7 77 2,7 101 3,6 285 10,1 76 2,7 

Krotoszyn 1 – 60 2,0 83 2,7 174 5,7 283 9,3 77 2,5 

Leszno 2 – 238 2,6 333 3,7 421 4,7 971 10,8 232 2,6 

Międzychód – – 21 1,6 30 2,3 152 11,6 73 5,6 26 2,0 

Nowy Tomyśl 2 – 36 1,7 59 2,8 158 7,4 159 7,4 47 2,2 

Oborniki – – 51 2,0 68 2,7 108 4,3 184 7,4 58 2,3 

Ostrzeszów 2 1 42 2,1 45 2,3 44 2,2 169 8,5 46 2,3 

Piła 3 1 238 2,8 348 4,1 593 7,0 816 9,6 217 2,5 

Pleszew – – 35 1,6 48 2,2 64 2,9 184 8,4 56 2,6 

Rawicz 1 – 34 1,6 65 3,1 132 6,4 196 9,5 43 2,1 

Słupca – – 40 2,2 76 4,1 52 2,8 167 9,1 56 3,0 

Szamotuły – – 47 1,9 87 3,6 120 4,9 223 9,1 71 2,9 

Śrem 1 1 82 2,3 108 3,0 150 4,2 337 9,5 102 2,9 

Środa Wielkopolska – – 68 2,5 73 2,7 161 5,9 256 9,3 72 2,6 

Trzcianka – – 29 1,6 69 3,8 153 8,5 136 7,6 41 2,3 

Turek 2 – 62 2,3 100 3,7 148 5,5 209 7,8 44 1,6 

Wągrowiec – – 50 1,7 87 2,9 100 3,4 222 7,5 91 3,1 

Wolsztyn – – 45 2,2 41 2,0 82 3,9 186 8,9 45 2,2 

Września – – 107 2,6 123 3,0 187 4,5 385 9,3 105 2,5 

Złotów – – 33 1,8 48 2,6 88 4,7 167 8,9 42 2,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz A. Świdurska, W. Jagodziński, 2015. Organizacja 
przestrzenna i funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie wielkopolskim, Poznań 
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Do IOB można także zaliczyć firmy komercyjne, które świadczą usługi dla biznesu. 

Najczęściej przyjmuje się, że są to podmioty z sekcji: 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. Firmy z tych sekcji stanowiły  

w 2015 roku od 17% (Kępno) do 25% (Konin) wszystkich firm w miastach średnich. Najwięcej 

firm komercyjnych świadczących usługi dla innych firm dotyczyło sekcji M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna (przeciętnie 8,6% wszystkich podmiotów) oraz sekcji  

L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (przeciętnie 5,0% ogółu 

podmiotów). 

Atrakcyjność inwestycyjną wielkopolskich miast średnich oceniono na podstawie 

badania przeprowadzonego w 2017 roku pod kierunkiem Godlewskiej-Majkowskiej7. Za 

potencjalną atrakcyjność inwestycyjną przyjęto w badaniu zespół regionalnych walorów 

lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania 

się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów ze sprzedaży, rentowności 

netto i konkurencyjności danej inwestycji). Wskaźniki potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej 

odnoszą się do całości gospodarki narodowej oraz do wybranych sekcji gospodarki:  

C – przemysłu przetwórczego, G – handlu i napraw, I – zakwaterowania i gastronomii,  

M – działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Sekcje te stanowią trzon gospodarki 

regionalnej.  

Do najwyżej ocenionych pod względem potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej 

należały w 2017 roku cztery największe miasta średnie: Leszno, Konin, Piła, Gniezno,  

a także gminy miejskie: Turek, Chodzież, Kościan, Czarnków, Wągrowiec, Słupca oraz gmina 

miejsko-wiejska Kępno (tab. 2.24). W każdej z ocenianych sekcji oraz w ujęciu ogólnym 

uzyskały one kategorię A8. Najsłabiej wypadły natomiast Pleszew (z dwoma kategoriami D) 

oraz Trzcianka (w każdej z sekcji kategoria C). W przypadku potencjalnej atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy miejsko-wiejskie wypadły statystycznie gorzej niż gminy miejskie. 

W przypadku atrakcyjności inwestycyjnej miast średnich ważny jest także fakt, iż na 

terenie miast (m) lub gmin miejsko-wiejskich (m-w) działają Specjalne Strefy Ekonomiczne 

(SSE): Kostrzyńsko-Słubicka, Łódzka, Pomorska, Wałbrzyska, które oferują atrakcyjne 

warunki inwestowania w następujących podstrefach: 

 SSE Kostrzyńsko-Słubicka – podstrefy: Gniezno (m), Nowy Tomyśl (m-w), 

 SSE Łódzka – podstrefy: Koło (m), Ostrzeszów (m-w), Turek (m), 

 SSE Pomorska – podstrefy: Czarnków (m), Piła (m), 

 SSE Wałbrzyska – podstrefy: Jarocin (m-w), Kościan (w), Krotoszyn (m-w), Leszno (m), 

Pleszew (m-w), Rawicz (m-w), Śrem (m-w), Września (m-w). 

                                                      

7 H. Godlewska-Majkowska (red.), 2017. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Województwo wielkopolskie, 
Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa. 
8 Kategoria A była oceną najwyższą, a kategoria F oceną najniższą. 
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Tab. 2.24. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna gmin, w których zlokalizowane są miasta 
średnie województwa wielkopolskiego dla gospodarki narodowej i wybranych sekcji  

w 2017 roku* 

Nazwa gminy** 
Gospodarka 
narodowa 

Przemysł 
Handel  

i naprawy 
Zakwaterowanie 

i gastronomia 

Działalność 
profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

Chodzież 0,256 A A A A A 

Czarnków 0,252 A A A A A 

Gniezno 0,241 A A A A A 

Gostyń (m-w) 0,211 A A B A A 

Grodzisk Wielkopolski (m-w) 0,202 B B B B B 

Jarocin 0,209 B B B B B 

Kępno (m-w) 0,227 A A A A A 

Koło 0,216 A A A B A 

Konin 0,244 A A A A A 

Kościan 0,252 A A A A A 

Krotoszyn (m-w) 0,189 C C C B B 

Leszno 0,262 A A A A A 

Międzychód (m-w) 0,193 B B C B B 

Nowy Tomyśl (m-w) 0,205 B B B A A 

Oborniki (m-w) 0,194 B C C B B 

Ostrzeszów (m-w) 0,190 C C C B B 

Piła 0,242 A A A A A 

Pleszew (m-w) 0,174 C C D D C 

Rawicz (m-w) 0,193 B B C B B 

Słupca 0,229 A A A A A 

Szamotuły (m-w) 0,192 B B C B B 

Śrem (m-w) 0,212 A A B A A 

Środa Wielkopolska (m-w) 0,212 A A B A A 

Trzcianka (m-w) 0,175 C C C C C 

Turek 0,260 A A A A A 

Wągrowiec 0,239 A A A A A 

Wolsztyn (m-w) 0,204 B B B A A 

Września (m-w) 0,185 C C C C B 

Złotów 0,218 A A A B A 

* Kategoria A była oceną najwyższą, a kategoria F oceną najniższą, ** m-w – gmina miejsko-wiejska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Godlewska-Majkowska (red.), 2017. Atrakcyjność inwestycyjna 
regionów 2017, Województwo wielkopolskie, Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 

S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 

 

W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze ekonomicznej 

w 2017 roku przeprowadzono analizę skupień, w której uwzględniono następujące 

informacje: 

1) liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności  

w wieku produkcyjnym (ekon1), 

2) liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności (dla gmin 

miejsko-wiejskich: cała gmina) (ekon2), 

3) gminne wpływy z PIT na 1 mieszkańca (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina) 

(ekon3). 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
59 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery ekonomicznej. Na tych samych, 

zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich 

wybierając trzy skupienia. W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie 

województwa wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.25, ryc. 2.6 A). 

 

Tab. 2.25. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery ekonomicznej  
w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

Chodzież, Czarnków, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, 
Jarocin, Koło, Kościan, Krotoszyn, Międzychód, 

Pleszew, Rawicz, Słupca, Śrem, Środa Wielkopolska, 
Trzcianka, Turek, Wągrowiec, Złotów 

Gniezno, Konin, Leszno, Piła, 
Szamotuły, Września 

Kępno, Nowy Tomyśl, Oborniki, 
Ostrzeszów, Wolsztyn 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.6. Wykresy k-średnich dla sfery ekonomicznej w 2017 roku (A) i w okresie 2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Spośród trzech czynników wziętych pod uwagę w analizie skupień o rozmieszeniu 

miast w poszczególnych grupach w największym stopniu zadecydował wskaźnik dotyczący 

liczby spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności.  

Pierwsza grupa miast była grupą najliczniejszą i charakteryzowały ją najniższe 

wartości wszystkich trzech analizowanych wskaźników. Warto zwrócić uwagę na fakt, że  

w tej grupie znalazły się prawie wszystkie gminy miejskie (poza Gnieznem, Koninem, 

Lesznem i Piłą, które również jako gminy miejskie zostały wyodrębnione w osobnej grupie). 

Grupa druga skupiała cztery największe miasta średnie – Gniezno, Konin, Leszno i Piłę,  

a więc ośrodki, w których zaobserwowano najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego 

spółek handlowych z kapitałem zagranicznym (w grupie tej znalazły się też Szamotuły  

i Września). Trzecia grupa – Kępno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrzeszów i Wolsztyn – to 

miasta zamieszkiwane przez 11-15 tys. osób (wyjątkiem są Oborniki – 18 tys. mieszkańców). 

Charakteryzowały się one najwyższymi wartościami wpływów z PIT na 1 mieszkańca oraz 

najwyższymi wartościami wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych na 1 000 ludności  

w wieku produkcyjnym.  
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W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze ekonomicznej, przy 

zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji w 2017 roku (dane 

kolejno: D_ekon1, D_ekon2, D_ekon3), analiza skupień techniką aglomeracyjną wskazała 

jako najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie czterech grup miast. Przy wykorzystaniu 

techniki k-średnich wyznaczono więc cztery skupienia (tab. 2.26, ryc. 2.6 B). 

 

Tab. 2.26. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery ekonomicznej w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Chodzież, Gostyń, 
Konin, Leszno, Piła 

Międzychód, Pleszew, Słupca, 
Szamotuły, Śrem, Środa 

Wielkopolska, Trzcianka, Turek 

Czarnków, Grodzisk 
Wielkopolski, Jarocin, Kępno, 

Krotoszyn, Ostrzeszów, Złotów 

Gniezno, Koło, Kościan, Nowy 
Tomyśl, Oborniki, Rawicz, 

Wągrowiec, Wolsztyn, Września 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W największym stopniu o takim pogrupowaniu miast zadecydowały wskaźniki dynamiki 

dochodów z tytułu PIT oraz liczby podmiotów gospodarczych na 1 000 ludności.  

Najwyższe wskaźniki dynamiki wszystkich trzech rozpatrywanych czynników osiągały 

miasta średnie w skupieniu trzecim – Czarnków, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kępno, 

Krotoszyn, Ostrzeszów i Złotów. Można powiedzieć, że były to miasta oddalone od Poznania 

na północ (Zlotów i Czarnków) oraz na południe (pozostałe miasta). W pierwszej grupie 

znalazły się Konin, Leszno, Piła, Gostyń i Chodzież, które charakteryzowały się najniższą 

dynamiką przychodów z PIT per capita i pozostałymi wartościami dynamiki czynników na 

średnim poziomie. Grupa czwarta (dziewięć miast) charakteryzowała się natomiast 

najmniejszymi zmianami jeśli chodzi o liczbę podmiotów gospodarczych na 1 000 ludności  

w wieku produkcyjnym.  

 

2.2.3. Sytuacja na rynku pracy i kapitał ludzki 

Analiza sytuacji na rynku pracy i kapitału ludzkiego pozwala określić jak wygląda rynek 

pracy w mieście, wskazuje na największych pracodawców w mieście, a także obrazuje czy 

miasta mają zdolność i potencjał do tworzenia korzystnych warunków do rozwijania 

działalności gospodarczej. W ramach opisu sytuacji na rynku pracy i kapitału ludzkiego 

przedstawione zostały następujące zagadnienia: 

 struktura pracujących w podziale na sekcje PKD,  

 najwięksi pracodawcy w mieście, 

 zawody deficytowe i nadwyżkowe prognozowane dla poziomu powiatów, 

 wskaźnik bezrobocia, 

 liczba bezrobotnych w podziale na płeć,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności w wieku 

produkcyjnym (poziom przedsiębiorczości),  

 fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności,  

 zdawalność egzaminów maturalnych, 

 liczba korzystających z zasiłków rodzinnych,  

 udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej poniżej kryterium 

dochodowego w liczbie ludności ogółem. 

W miastach średnich województwa wielkopolskiego było w 2017 roku łącznie 

262,8 tys. pracujących, czyli o 7,1% więcej niż w 2008 roku. Stanowili oni w 2017 roku 27% 
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ogółu pracujących w województwie oraz niemal 39% pracujących we wszystkich miastach 

Wielkopolski. Największy udział pracujących zaobserwowano w sekcji C – przetwórstwo 

przemysłowe (tab. 2.27). Wyjątkiem był Międzychód, gdzie najwięcej pracujących było 

zarejestrowanych w sekcji P – edukacja. Drugą, najbardziej liczną, sekcją pod względem 

udziału w liczbie pracujących była sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów9. Najmniejszy udział pracujących charakteryzował sekcje: S, T i U, A, D, I oraz J.  

W 17 miastach średnich (w 2017 roku) odnotowano zatrudnienie pracujących w sekcji  

B – górnictwo i wydobywanie, jednak dane ilościowe dotyczące tej sekcji objęto tajemnicą 

statystyczną. 

 

Tab. 2.27. Struktura pracujących według sekcji PKD w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w 2017 roku 

Nazwa miasta 
Udział sekcji w strukturze pracujących (%) 

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

Chodzież 0 39 2 3 6 9 3 # # 2 # 2 3 9 10 9 1 # 

Czarnków # 54 1 2 # 8 2 # # 2 # 0 1 10 8   1 – 

Gniezno 0 29 1 3 4 17 7 2 1 2 1 1 3 6 12 11 1 0 

Gostyń 2 55 0 # 1 11 3 # # 1 2 0 2 6 8 # 1 # 

Grodzisk Wielkopolski 0 39 # 2 4 10 7 # # 1 2 2 6 8 8 6 # # 

Jarocin 1 31 1 # 8 16 8 # # 2 # 1 2 6 11 7 1 # 

Kępno # 39 1 # 7 12 4 # # 2 # 1 2 9 10 # 1 # 

Koło 0 51 1 1 2 12 2 1 0 1 2 1 4 8 9 6 1 0 

Konin 0 20 # 2 9 18 6 1 1 2 2 1 3 9 12 9 2 0 

Kościan 0 28 # # 4 17 5 # # 2 2 3 2 8 11 14 1 – 

Krotoszyn 1 39 0 # 5 25 2 0 0 1 # 1 6 5 7 # 1 # 

Leszno 0 31 1 # 6 16 6 2 0 2 3 1 5 7 11 6 1 0 

Międzychód # 12 3 # 3 14 10 # # 2 # 2 1 14 17 8 1 # 

Nowy Tomyśl # 55 0 # 2 6 9 # # 1 # 0 6 6 7 4 1 # 

Oborniki # 36 1 1 11 17 6 # # 1 # 0 0 7 12 4 1 # 

Ostrzeszów 0 38 # 1 13 14 2 # # 1 # 1 # 7 10 6 1 1 

Piła 0 27 # 2 4 14 10 1 1 2 1 2 4 7 11 7 1 1 

Pleszew # 29 – # 1 16 4 # # 2 # 0 4 8 13 17 1 # 

Rawicz 0 31 # # 2 17 2 2 1 1 10 1 1 13 10 6 1 – 

Słupca 0 34 1 # 3 13 2 # # 3 2 2 14 8 9 # 1 # 

Szamotuły # 20 # # 1 17 6 1 0 3 1 1 3 14 14 12 1 – 

Śrem 0 22 1 4 6 19 6 # # 2 4 2 2 8 13 11 1 – 

Środa Wielkopolska 0 49 # 2 2 17 5 # # 1 # 1 3 7 7 3 0 # 

Trzcianka 1 51 0 0 1 11 2 0 0 1 0 0 0 4 12 9 1 0 

Turek 0 43 # # 2 12 9 # # 1 # 1 4 6 8 5 1 # 

Wągrowiec 2 44 # # 4 13 4 # # 2 # 1 1 8 9 6 1 # 

Wolsztyn 1 24 2 – 5 19 10 1 1 1 2 # 2 8 12 10 2 # 

Września 0 49 # 1 2 17 3 1 0 2 0 1 2 6 8 5 # # 

Złotów 1 10 # 1 2 – 1 # # 1 1 0 3 5 5 4 0 0 

Objaśnienia: # – tajemnica statystyczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania ankietowego CAWI/CATI 

                                                      

9 Nazwa skrócona. 
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W porównaniu z 2008 rokiem ogólna liczba pracujących wzrosła o 17,4 tys. osób, ale 

w 11 miastach średnich ich liczba zmniejszyła się. Najwięcej pracujących ubyło z takich miast 

jak: Piła (2 093), Konin (1 287), Ostrzeszów (1 096) i Jarocin (777). Miasta, które 

przyciągnęły największą liczbę pracujących to: Złotów, w którym przybyła rekordowa liczba 

pracujących – 7 191 osób, dalej Września (3 299), Krotoszyn (2 744), Nowy Tomyśl (2 714), 

Środa Wielkopolska (1 546), Turek (1 413) i Wągrowiec (1 054). Warta podkreślenia jest 

sytuacja zaobserwowana w Złotowie, gdzie liczba nowych pracujących była prawie 

dwukrotnie wyższa niż liczba pracujących w 2008 roku. Na początku badanego okresu  

w Złotowie pracujących było 4 758 osób, a w 2017 roku już prawie 12 tys. osób. Wynika to  

z faktu, iż w mieście tym siedzibę ma firma handlowa (sekcja G), która zatrudnia 

pracowników na terenie całej Polski. Prawdopodobnie pracownicy tej firmy, świadcząc pracę 

w miejscu lokalizacji punktu handlowego, zatrudniani są w Złotowie. W kwestionariuszu 

ankietowym przedstawiciele władz miasta zapytani o orientacyjną liczbę pracowników 

największych pracodawców zadeklarowali zatrudnienie na poziomie 8 042 osób. 

Porównując lata 2008 oraz 2017 można zaobserwować, w których sekcjach liczba 

pracujących zmieniła się w sposób znaczący. Przede wszystkim uwidacznia się wzrost 

udziału pracujących w sekcji G – handel i naprawy (tab. 2.28). Najbardziej udział tej sekcji  

w strukturze pracujących zwiększył się w Złotowie (o 51,1 p.p.), a następnie w Krotoszynie  

(o 10,8 p.p.), Środzie Wielkopolskiej (o 6,9 p.p.), Śremie (o 6,2 p.p.) oraz Szamotułach  

(o 4,9 p.p.). Wzrost odsetka pracujących odnotowano także w przypadku sekcji  

C – przetwórstwo przemysłowe – we Wrześni (o 11 p.p.), Gostyniu (o 7,9 p.p.) i Nowym 

Tomyślu (o 4,9 p.p.) oraz sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania  

i działalność wspierająca – w Słupcy (wzrost o 11,4 p.p.). 

Zmniejszenie się odsetka pracujących w poszczególnych sekcjach było 

charakterystyczne w miastach średnich dla sekcji: C (przetwórstwo przemysłowe) –  

w Złotowie (o 21,9 p.p.), Międzychodzie (o 18,7 p.p.) oraz Ostrzeszowie, Słupcy i Śremie  

(o 12,1-12,3 p.p.), Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna) – w Kępnie (o 8,3 p.p.), 

Krotoszynie (o 7,2 p.p.) oraz Słupcy (o 7,1 p.p.), G (handel i naprawy) – w Grodzisku 

Wielkopolskim (o 12,3 p.p.). 

W miastach średnich województwa wielkopolskiego zlokalizowane są przedsiębiorstwa 

z polskim i zagranicznym kapitałem, które stanowią trzon lokalnego rynku pracy. W tabeli 

2.29 zebrano informacje na temat największych przedsiębiorstw w poszczególnych miastach 

średnich, które zostały pozyskane za pomocą kwestionariusza ankietowego skierowanego do 

władz tych miast. Pytano w nim o najważniejszych pracodawców na terenie miasta, a także  

o branże, w których oni funkcjonują oraz o orientacyjną wielkość zatrudnienia10.  

                                                      

10 Nie udało się pozyskać informacji o przedsiębiorstwach na terenie Jarocina, Szamotuł i Środy Wielkopolskiej.  
W kwestionariuszu ankiety nie ograniczono liczby przedsiębiorstw, które można było wskazać. Władze Gniezna 
uznały, że kluczowych pracodawców jest aż 24, władze Piły wskazały na 15 pracodawców, władze Nowego Tomyśla 
i Koła wskazały na 8 firm, a Rawicza i Wrześni wymieniły po 7 firm. Łącznie zebrano informacje o 146 
przedsiębiorstwach będących w opinii władz miast średnich najważniejszymi pracodawcami na terenie miast. 
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Tab. 2.28. Zmiana struktury pracujących według sekcji PKD w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2008-2017 

Nazwa miasta 
Zmiana liczby pracujących  
w okresie 2008-2017 (os.) 

Zmiana udziału sekcji w strukturze pracujących w latach 2008-2017 (p.p.) 

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

Chodzież -456 -0,1 -5,2 -0,5 1,1 -0,4 -1,1 0,6 m m -0,7 -0,9 -0,1 2,7 1,3 2,4 0,5 0,0 m 

Czarnków -370 -0,3 -2,0 0,5 0,2 -2,2 0,0 -0,4 m m -0,5 -0,7 -0,7 -0,8 0,4 0,5 -4,5 0,2 m 

Gniezno 509 -0,3 -1,0 -0,5 2,9 -0,3 2,3 1,2 -0,6 -0,2 -2,4 -1,5 0,2 -0,3 0,3 1,1 1,0 -0,4 -0,2 

Gostyń 941 -0,8 7,9 -0,3 m -0,3 -2,4 0,2 m m -1,1 -0,9 -1,2 0,6 0,4 0,7 -6,1 -0,2 -0,7 

Grodzisk Wlkp. 25 -1,1 1,9 -0,7 2,2 0,5 -12,3 3,9 m m -1,3 0,2 -1,4 1,7 1,8 3,2 0,3 m m 

Jarocin -777 -0,3 -10,2 -1,7 m 2,0 4,3 -1,3 -0,6 -0,4 -0,4 -0,5 0,4 1,5 0,4 2,7 0,5 0,6 -1,1 

Kępno -456 -0,4 0,0 -1,4 -1,5 0,6 0,7 -1,9 m m -0,8 -0,7 0,4 2,0 0,7 -0,4 -8,3 0,3 -0,7 

Koło 107 -0,5 1,1 -1,1 0,0 -0,6 0,0 -0,9 0,7 0,2 -0,7 -0,1 0,5 1,0 0,9 1,0 -0,2 0,0 -0,1 

Konin -1 287 -0,2 -1,6 -4,4 1,6 -0,4 0,7 -1,3 -0,7 0,6 -1,1 0,7 -0,7 1,0 1,2 1,3 0,2 0,2 -0,2 

Kościan 820 -0,1 1,5 -1,9 -2,1 0,5 3,3 0,6 m m -0,9 -0,8 2,6 0,8 -2,3 -0,4 -1,0 0,0 m 

Krotoszyn 2 744 -0,3 -6,8 -0,5 m 0,9 10,8 -3,4 0,3 0,1 -0,8 m -0,5 4,7 -0,7 -0,4 -7,2 -0,2 m 

Leszno -103 -0,6 -7,0 -0,1 -1,0 -0,8 2,9 -0,6 0,2 -0,8 -1,7 0,9 0,0 3,8 0,5 1,6 1,4 0,2 0,0 

Międzychód -653 -0,3 -18,7 -0,6 -2,3 -5,0 4,2 5,1 m m -1,3 -0,7 -0,2 1,1 4,7 4,7 -1,8 0,5 m 

Nowy Tomyśl 2 714 -0,5 4,9 -0,4 -1,2 -3,0 -3,1 4,3 m m -1,8 -1,9 -0,4 4,5 -0,5 -1,0 -1,3 -0,1 -0,7 

Oborniki 1424 -0,3 3,9 -0,7 1,2 -3,1 -0,8 2,3 m m -0,8 -1,8 -1,8 0,3 -1,2 3,5 -1,0 0,0 m 

Ostrzeszów -1 096 -0,4 -12,1 m 0,0 -0,6 3,8 1,0 m m -0,3 -0,4 0,2 m 1,6 1,6 1,3 0,1 0,7 

Piła -2 093 -0,2 -5,7 -1,4 2,2 -0,8 0,4 2,2 -0,3 -0,3 -1,5 -0,2 -0,7 1,7 0,6 2,3 0,9 -0,2 0,3 

Pleszew 13 -0,7 -4,1 m m -0,3 -1,9 0,7 m m -0,3 -0,8 -0,9 4,0 0,5 1,3 3,1 0,6 m 

Rawicz 138 -0,3 -2,7 -1,4 m 0,1 1,3 0,7 0,5 0,3 -0,7 0,8 0,9 0,2 -2,4 1,9 0,7 0,4 m 

Słupca -51 -0,6 -12,2 -2,3 -1,1 -0,8 2,1 -0,7 m m 0,8 1,7 1,1 11,4 -1,2 0,5 -7,1 -0,2 m 

Szamotuły -117 -1,6 -4,9 m m -1,6 4,9 0,1 0,7 0,2 -2,1 0,2 0,2 -2,0 3,1 3,0 1,4 -0,8 m 

Śrem 217 0,0 -12,3 0,3 3,6 2,4 6,2 1,2 m m -0,8 0,4 1,6 -0,7 -0,1 1,6 -0,3 0,2 m 

Środa Wlkp. 1 546 -0,7 1,1 -0,4 -0,1 -3,7 6,9 -0,2 m m -2,4 -0,6 0,9 2,6 -0,4 -1,1 -1,7 -0,9 m 

Trzcianka -309 0,0 -1,0 m m -3,0 5,0 -1,0 m m 0,0 m m m 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Turek 1 413 -0,6 2,1 -5,0 m -1,7 -0,7 4,8 -0,8 -0,2 -0,8 m -0,4 2,9 -0,6 -0,1 -1,1 -0,2 m 

Wągrowiec 1 054 -0,6 3,8 -0,9 m 1,4 -0,3 -1,0 m m -1,1 -1,0 1,5 0,0 -0,4 0,0 -1,2 0,1 m 

Wolsztyn 705 -0,5 -4,1 -1,4 m 0,7 3,8 2,2 0,9 0,6 -0,9 -0,5 m 0,1 -0,4 2,3 -0,5 0,7 m 

Września 3 299 -0,3 11,0 m -0,5 -0,5 -3,9 1,2 1,2 0,3 -1,6 -0,3 0,2 0,3 -0,7 -1,9 -1,4 -0,5 m 

Złotów 7 191 -1,5 -21,9 m -1,5 -2,8 51,1 -1,6 m m -1,7 -1,3 0,2 1,1 -6,2 -4,6 -7,0 -0,4 0,2 

Objaśnienia: m – wartość niemająca uzasadnienia   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania ankietowego CAWI/CATI 
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Tab. 2.29. Najważniejsi (w opinii włodzarzy miast) pracodawcy w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w 2019 roku  

Nazwa miasta Nazwa pracodawcy Rodzaj działalności 
Orientacyjne 

zatrudnienie (os.) 

Chodzież 

1. Jenox Akumulatory Produkcja akumulatorów  200 

2. MUDEUNG Poland  
Produkcja komponentów do sprzętu 
elektronicznego 

200 

3. Zakłady Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. Produkcja porcelany 300 

Czarnków 

1. Steico S.A. 
Budowa materiałów budowlanych przyjaznych 
środowisku 

b.d. 

2. SeaKing 
Projektowanie i dostarczanie kompletnych 
systemów gastronomicznych dla statków 
turystycznych 

330 

3.Metrolog Member of CEZ Group 
Branża ciepłownicza w zakresie budowy  
i modernizacji instalacji do wytwarzania ciepła  
i ochrony środowiska 

170 

Gniezno 

1. Panasonic Energy Poland Produkcja 275 

2. Firma NB Poland - VELUX Produkcja 750 

3. Scanclimber Sp. z o.o. Produkcja 200 

4. Trepko Sp. z o.o. Produkcja 350 

5. „Jeremias” Sp. z o.o. Produkcja 350 

6. Altom Produkcja 200 

7. "AKWA" Sp. z o.o. Produkcja 130 

8. HIL GAZ S.C. Stacja paliw 50 

9. "HAWA" Sp. z o.o. Stacja paliw 11 

10. Tex Year Europe Sp. z o.o. Produkcja 100 

11. Best Pol Produkcja b.d. 

12. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium Edukacja 50 

13. "Confex - Bis" Produkcja 20 

14. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. Produkcja 100 

15. Produkcja ozdób choinkowych KOBERT Produkcja 16 

16. ELPOS Firma Usługowo-Produkcyjna Usługowo-produkcyjna 15 

17. Drukarnia MAJORCZYK Sp. z o.o. Usługowo-produkcyjna 12 

18. Lech-Pol Dystrybucja Sp. z o.o. Handel, transport, produkcja b.d. 

19. Hotel Pietrak Usługi b.d. 

20. URBIS Sp. z o.o. Zarządca nieruchomości, wywóz odpadów 279 

21. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Gnieźnie Sp. z o.o. 

Energetyka cieplna 80 

22. Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne 205 

23. MPK Gniezno Komunikacja 139 

Gostyń 

1. MAN+HUMMEL Produkcja motoryzacyjna 2 000 

2. NETBOX Polska Opakowania  1 000 

3. Ardagh Group Huta szkła 500 

Grodzisk 
Wielkopolski. 

1. Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka  
z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka 
Komandytowa 

Produkcja parkietów i podłóg drewnianych ok. 160  

2. GoodMills Polska Produkcja mąk ok. 70  

3. Groclin S.A Przemysł samochodowy ok. 200  

Jarocin b.d. b.d. b.d. 

Kępno 

1. SAGAN  Fabryka Mebli b.d. 

2. DROP  Zakład Drobiarski  b.d. 

3. Chemomet  Aparatura chemiczna  b.d. 

4. Propart  b.d. b.d. 

Koło 1. Geberit Produkcja sp. z o.o. Produkcja wyrobów wyposażenia łazienek b.d. 
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Nazwa miasta Nazwa pracodawcy Rodzaj działalności 
Orientacyjne 

zatrudnienie (os.) 

2. Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. 
Produkcja oraz sprzedaż materiałów i narzędzi 
ściernych 

b.d. 

3. Sokołów S.A – Oddział w Kole Branża mięsna b.d. 

4. WIPASZ S.A. Zakład Produkcyjny w Kole 
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe  
i uzupełniające oraz wyroby z mięsa 
drobiowego 

b.d. 

5. Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. 
Produkcja przewoźnych i stacjonarnych 
traków tartacznych oraz brzeszczotów do pił 
taśmowych 

b.d. 

6. M&K Foam Sp. z o.o. Produkcja materacy b.d. 

7. ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. 
Sp. k. 

Produkcja narzędzi ściernych b.d. 

8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole 
Skup, produkcja i sprzedaż wyrobów 
mleczarskich 

b.d. 

Konin 

1. ZE PAK S.A. Elektrownia 6 361 

2. Impex Metal S.A. Przetwórstwo aluminium 1 925 

3. PAK KWB Konin S.A. Kopalnia 1 100 

4. FRAPPO-Dystrybucja Sp. z o.o.  Sieć Polo-Market 800 

Kościan 

1. Folplast Wytwórnia wyrobów foliowych ok. 150 

2. Mlekovita Przemysł mleczarski ok. 100 

3. Piekarnia Cukiernia Marian Kurasiak Piekarnictwo ok. 100 

4. Meprozet Produkcja wozów asenizacyjnych b.d. 

5. Instal-Filter Przemysłowe systemy ochrony powietrza b.d. 

Krotoszyn 

1. MAHLE POLSKA Sp. z o.o. Produkcyjna 3 500  

2. DINO POLSKA S.A. Handel detaliczny 
10 000 (w całym 

kraju) 

3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „AT” 
S.A. 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa 910 (w całym kraju) 

Leszno 

1. Euro-Comfort Produkcja kołder i poduszek, branża tekstylna 2 700 

2. Euroline Produkcja mebli tapicerowanych 1 500 

3. Leszczyńskie Fabryka Pomp 
Producent pomp i armatury, systemów 
pompowych 

750 

4. SPINKO 
Odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium, 
usługi narzędziowe 

650 

5. LESPIN Usługi szycia i ochrony mienia 600 

Międzychód 

1. Marmite Sp. z o.o. Produkcyjna, ceramika sanitarna b.d. 

2. Balco Sp. z o.o. Obróbka metali b.d. 

3. Szpital powiatowy b.d. b.d. 

Nowy Tomyśl 

1. Aeskulap-Chifa Sp. z o.o. w Nowym 
Tomyślu 

Produkcja narzędzi medycznych ok. 1 500 

2. Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o  
w Nowym Tomyślu 

Produkcja elektroniki przemysłowej ponad 2 500 

3. Kiel Polska Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu 
Produkcja siedzeń pasażerskich do 
autobusów 

b.d. 

4. Henke Sass Wolf Polska w Nowym Tomyślu Produkcja artykułów medyczno-technicznych b.d. 

5. Bartex Bartol s.j. w Nowym Tomyślu Importer i dystrybutor win b.d. 

6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Top 
Tomyśl w Nowym Tomyślu 

Produkcja przetworów mleczarskich b.d. 

7. Josera Polska Sp. z o.o. Produkcja karmy dla zwierząt b.d. 

8. Hellmann Worlwide Logistics Sp. z o.o.  
w Sękowie 

Spedycja, transport, logistyka b.d. 

Oborniki 

1. Ruukki Oborniki Płyta warstwowa b.d. 

2. CEDC Oborniki Wyroby spirytusowe  b.d. 

3. Tappol Sp. z o.o. Meble tapicerowane b.d. 
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Nazwa miasta Nazwa pracodawcy Rodzaj działalności 
Orientacyjne 

zatrudnienie (os.) 

Ostrzeszów 

1. Mayr Polska Sp. z o.o. Sprzęgła i hamulce sterowane 
400 (siedziba  

w Rjowie – na granicy 
miasta) 

2. "POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp. k. 

Chemia gospodarcza 200 

3. CHIC Sp. z o.o. Sp. k.  e-papierosy 1 250 (w całym kraju) 

4. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Usługi medyczne b.d. 

Piła 

1. Signify Poland Spółka z o.o. 
Produkcja elektrycznego sprzętu 
oświetleniowego 

b.d. 

2. Thule Spółka z o.o. 
Produkcja specjalistycznych rozwiązań do 
przewozu np. sprzętu sportowego, dzieci, 
bagażu 

b.d. 

3. PELLASX Spółka z o.o. Produkcja palników na pelet b.d. 

4. Colours Factory Spółka z o.o. Poligrafia b.d. 

5. GRAPIL Grażyna Sobieraj Spółka Jawna 
Produkcja odzieży gastronomicznej, 
hotelarskiej, roboczej, bielizny pościelowej  
i stołowej 

b.d. 

6. Pil-Building Inwestycje Spółka z o.o. Budownictwo b.d. 

7. Polskie Zakłady Zbożowe Spółka z o.o.  
w Wałczu 

Produkcja pełnoporcjowych pasz  
i koncentratów dla zwierząt gospodarskich 
oraz produkcja mąk pszennych  

b.d. 

8. PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych  
z PVC Spółka z o.o. 

Produkcja systemów kanalizacji zewnętrznej  
i wewnętrznej z PVC i PP, systemy 
wodociągowe z PVC i oraz systemy rynnowe  
z PVC. 

b.d. 

9. TERMOTECH Spółka z o.o. Wykonawstwo instalacji i sieci sanitarnych b.d. 

10. Szpital Specjalistyczny Usługi medyczne b.d. 

11. Karpol Spółka z o.o. Urządzenia chłodnicze i grzewcze  b.d. 

12. Urząd Miasta Piły Administracja samorządowa b.d. 

13. Starostwo Powiatowe w Pile Administracja samorządowa b.d. 

14. Ars Medical Usługi medyczne b.d. 

15. EXALO DRILLING S.A.  Usługi wiertniczo-serwisowe b.d. 

Pleszew 

1. Famot Produkcyjna 700 

2. Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Usługowa 650 

3. Florentyna Handel, produkcja 450 

Rawicz 

1. Grupa Pieprzyk 

Dystrybucja paliw i oleju opałowego, gazu 
LPG oraz gazu ziemnego, sprzedaż 
produktów rolnych, obróbka metali i produkcja 
wyrobów metalowych, prowadzenie hoteli  
i restauracji, obróbka drewna i produkcja 
mebli, stacje kontroli pojazdów, reklama  
i poligrafia, sprzedaż sprzętu komputerowego, 
RTV-AGD 

1 500 

2. Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów 
"Rawag" Sp. z o.o. 

Produkcja wyposażenia pojazdów szynowych  
i drogowych 

560 

3. Ferrpol Bracia Matuszewscy 

Obróbka skrawaniem metali, wykonywanie 
konstrukcji stalowych oraz produkcja maszyn 
rolniczych i części dla przemysłu 
motoryzacyjnego  

170 

4. Rawibox S.A. Produkcja opakowań tekturowych 140 

5. Gazomet Sp. z o.o. 
Produkcja urządzeń przeznaczonych do 
budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 
gazu ziemnego 

130 

6. Fritz Hansen Rawicz Produkcja mebli 100 

7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  
w Rawiczu 

Produkcja wyrobów mleczarskich 100 

Słupca  
1. Konspol Przetwórstwo spożywcze 2 000 

2.Mostostal Branża metalurgiczna 300 

Szamotuły b.d. b.d. b.d. 
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Nazwa miasta Nazwa pracodawcy Rodzaj działalności 
Orientacyjne 

zatrudnienie (os.) 

Środa Wielkopolska b.d. b.d. b.d. 

Śrem 

1. Odlewnia Żeliwa Śrem Odlewnictwo 500 

2. OFLOR Przemysł meblowy – tapicerstwo 350 

3. Polish Assembly Centre 
Wyposażenie wnętrz – produkcja rolet 
wewnętrznych 

350 

Trzcianka 

1. Hydro Extrusions Obróbka aluminium 700 

2. Northstar Poland Produkcja kominków 300 

3. Joskin Polska Produkcja maszyn rolniczych 300 

4. Zobal Obróbka aluminium 200 

5. Copal Obróbka aluminium 200 

6. Lubmor Wyroby do budownictwa okrętowego 200 

Turek 

1. Profim Sp. z o.o. Produkcja siedzisk biurowych 1 200  

2. EK Elektrokabel FABRYKA KABLI Karolak  
i synowie S.J. 

Produkcja kabli 120  

3. Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o. Produkcja serów pleśniowych 300  

4. Union Knopf Polska Sp. z o.o. Produkcja guzików i akcesoriów odzieżowych 150  

5. Miranda Sp. z o.o. Produkcja tekstyliów 500  

Wągrowiec 

1. POLINOVA POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. Produkcja mebli tapicerowanych  1 200  

2. Merx Polska Sp. z o.o. Mechanika precyzyjna, obróbka metali 250  

3. LINDNER sp. z o.o.  Przemysł drzewny – produkcja trumien  250  

Wolsztyn 

1. Firestone Produkcja elementów pneumatycznych b.d. 

2. Nordan Produkcja stolarki b.d. 

3. Kaczmarek Electric 
Sieć hurtowni elektrotechnicznych  
i elektromarketów 

b.d. 

4. Gorgiel Group Produkcja grzejników b.d. 

5. Nexbau Produkcja stolarki b.d. 

6. STALMOT & WOLMET Produkcja okuć meblowych b.d. 

Września 

1. Gestamp Polska Sp. z o.o.  Automotive 930 

2. Aquila Sp. z o.o. Produkcja tektury falistej 100 

3. Wheelabrator Sp. z o.o.  Urządzenia do obróbki powierzchni 120 

4. Krispol Sp. z o.o.  Konstrukcyjna 270 

5. Flex Films Europa Sp. z o.o. Produkcja folii spożywczej 260 

6. Mikroma S.A.  Produkcja urządzeń 470 

7. Cenos Sp. z o.o.  Produkcja spożywcza 180 

Złotów 

1. Media Expert  RTV i AGD 8 042 (w całym kraju) 

2. ROMB Spółka Akcyjna 
Produkcja okuć obwiedniowych do stolarki 
otworowej 

400 

3. Amcor Flexibiles 
Produkcja opakowań miękkich (folie, 
laminaty), torebkowanie 

250 

4.Unimetal 
Wyposażenie stacji kontroli pojazdów, 
warsztatów i ośrodków doskonalenia techniki 
jazdy 

118 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Wskazane przedsiębiorstwa działają w różnych branżach i są zróżnicowane pod 

względem liczby zatrudnionych11. W przeważającej większości prezentowani pracodawcy 

prowadzą działalność produkcyjną reprezentującą prawie wszystkie branże przemysłu 

przetwórczego (w przypadku 103 przedsiębiorstw pojawił się opis wskazujący na działalność 

                                                      

11 Część informacji o zatrudnieniu obejmuje wolumen zatrudnienia także poza miastem, w którym znajduje się 
siedziba firmy (np. DINO POLSKA S.A. z Krotoszyna czy CHIC Sp. z o.o. Sp. k. z Ostrzeszowa). 
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produkcyjną). Wśród wymienianych pracodawców pojawiali się także przedstawiciele sektora 

usług. Zidentyfikowano ok. 20 przedsiębiorstw, które zajmowały się szeroko pojętym handlem 

i usługami, w tym dwóch największych pracodawców (także poza miejscem siedziby firmy) – 

DINO POLSKA S.A. z Krotoszyna i Media Expert ze Złotowa. Do największych pracodawców 

zaliczyć można też Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK S.A.) w Koninie, 

MAHLE POLSKA Sp. z o.o. w Krotoszynie, Euro-Comfort w Lesznie, Phoenix Contact 

Wielkopolska Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu, MAN+HUMMEL w Gostyniu, Impex Metal S.A.  

w Koninie, czy Euroline w Lesznie. 

Województwo wielkopolskie od lat wyróżnia się niską stopą bezrobocia i podobnie jak 

w innych województwach podaż pracy jest niższa niż popyt na nią. Według raportu Barometr 

zawodów 201912 w Wielkopolsce zidentyfikowano 54 zawody deficytowe (Załącznik 1).  

W regionie od lat brakuje przede wszystkim pracowników z branży transportowo-logistycznej, 

budowlanej, usługowej i meblarskiej. Dla 2019 roku deficyt przewidziano także dla takich 

profesji jak: pracownicy służb mundurowych, blacharze i lakiernicy samochodowi, mechanicy 

maszyn i urządzeń, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych rolnicy i hodowcy, 

diagności samochodowi, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów  

z gumy i tworzyw sztucznych, a także pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością 

języków obcych oraz szeroko rozumiana grupa analityków, testerów i operatorów systemów 

teleinformatycznych (ryc. 2.7). 

 

Ryc. 2.7. Zawody deficytowe najczęściej występujące w województwie wielkopolskim  
w 2019 roku 

 

Źródło: Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, 2018. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, s. 13 

 

Wartym odnotowania jest to, że braki personalne będą dotyczyć już nie tylko 

pracowników wykonujących prace proste i fizyczne, ale także specjalistów. W powiatach 

Wielkopolski zdiagnozowano także deficyt chętnych do pracy wymagającej wykształcenia 

zawodowego (np. kucharze, piekarze, krawcy, tapicerzy czy kosmetyczki) – chociaż osób 

                                                      

12 Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, 2018. Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków. 
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wykształconych w tych zawodach nie brakuje, to ze względów ekonomicznych często 

decydują się one na podjęcie innych, lepiej płatnych zajęć. Poza tym pracodawcy wymagają 

często doświadczenia i umiejętności koniecznych do fachowego wykonywania zawodu bądź 

znajomości nowoczesnych technologii, czemu nie zawsze są w stanie podołać absolwenci 

szkół zawodowych.  

Problemy z pozyskaniem pracowników tłumaczyć można wieloma przyczynami. Jako 

uzasadnienie deficytu pracowników wskazuje się często starzenie się kadr, co jest ściśle 

związane także z problemem starzenia się społeczeństwa. Kolejnym z czynników 

wpływających na nadwyżkę popytu nad podażą na rynku pracy jest brak zastępowalności 

kadr i jednoczesna niechęć młodzieży do kształcenia zawodowego. Niejednokrotnie  

w dyskusjach publicznych nawiązywano do trudności z dostosowaniem oferty kształcenia 

zawodowego do wymagań rynku pracy, a także do konieczności dofinansowania szkoleń 

zawodowych w profesjach, których podjęcie wymaga dodatkowych uprawnień i zezwoleń. 

W prognozie zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla trzech powiatów: rawickiego, 

słupeckiego i średzkiego nie zdiagnozowano żadnych zawodów nadwyżkowych. Najwięcej 

takich profesji zidentyfikowano w powiecie konińskim (13 zawodów), który mierzy się  

z problemami restrukturyzacji przemysłu paliwowo-energetycznego, podobnie jak powiat 

turecki. Do powiatów, w których zawodów nadwyżkowych było więcej niż pięć należały 

ponadto nowotomyski i złotowski. 

Wskaźnik bezrobocia, czyli udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym, w Wielkopolsce wynosił od 5,1% w 2007 roku do 2,8% w 2017 roku, 

co wskazuje na to, że w tym okresie jego wartość zmniejszyła się o 2,3 p.p. W przypadku 

miast średnich w 2007 roku najwyższe jego wartości zaobserwowano w Kole (9,0%), 

Gostyniu (8,5%) i Pleszewie (8,0%), zaś najniższe w Nowym Tomyślu (2,3%), Wolsztynie 

(2,5%) i Kościanie (3,2%) (tab. 2.30). W 2017 roku największym udziałem bezrobotnych  

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym charakteryzowały się Konin (5,9%), Złotów (5,2%)  

i Słupca (5,0%), natomiast najmniejszym Nowy Tomyśl (1,3%), Wolsztyn i Śrem (po 1,4%). 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na Złotów, w którym mimo powstania znacznej liczby 

nowych miejsc pracy wskaźnik bezrobocia w 2017 roku nadal kształtował się na jednym  

z wyższych poziomów. W okresie 2007-2017 we wszystkich wielkopolskich miastach wartość 

wskaźnika zmniejszyła się, przy czym po 2013 roku w większości jednostek można było 

zaobserwować jej coroczny spadek. Największe zmiany w tym zakresie odnotowano  

w Pleszewie (spadek o 5,4 p.p.), Czarnkowie (o 4,6 p.p.), Wrześni (o 4,5 p.p.), natomiast 

najmniejsze w Ostrzeszowie (spadek o 0,1 p.p.), Kępnie (o 0,4 p.p.) i Lesznie (o 0,9 p.p.). 

Liczba bezrobotnych w gminach, w których położone są wielkopolskie miasta średnie 

stanowiła od 31,9% w 2007 roku do 34,7% w 2009 roku ogółu bezrobotnych w województwie 

(w latach 2009-2010 udziały te były największe). W latach 2007-2017 liczba bezrobotnych  

w tych jednostkach zmniejszyła się z 36 019 osób do 19 265 osób. W większości gmin  

w grupie bezrobotnych dominowały kobiety (tab. 2.31). Sytuację odwrotną można było 

zaobserwować w poszczególnych latach okresu 2009-2015 w Grodzisku Wielkopolskim  

(4-krotnie), Czarnkowie (3-krotnie) i Nowym Tomyślu (raz – w 2013 roku). Gminami,  

w których udział kobiet w grupie bezrobotnych bywał wyższy niż 70% były: Kępno, Krotoszyn, 

Międzychód, Oborniki, Ostrzeszów, Pleszew, Śrem i Września, a sytuacja taka miała miejsce 

tylko w latach 2007 i 2008. Wartości bliskie 70% (tj. 69-69,9%) pojawiły się także w 2017 roku 

w Kościanie, Międzychodzie, Ostrzeszowie i Szamotułach. Ogólnie rzecz biorąc w gminach, 

w których zlokalizowane były miasta średnie udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 
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zmniejszył się względem 2007 roku. Wyjątkami były jedynie gminy Grodzisk Wielkopolski, 

Kościan i Szamotuły. 

 

Tab. 2.30. Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) Zmiana  

w okresie  
2007-2017 (p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 5,6 6,3 8,2 8,4 9,1 9,5 9,4 7,2 5,9 5,5 4,1 -1,5 

Czarnków 6,3 5,0 6,9 6,0 6,2 6,4 6,1 5,4 3,3 2,8 1,7 -4,6 

Gniezno 6,8 6,1 7,6 7,4 7,8 8,7 8,9 7,1 5,6 4,6 4,0 -2,8 

Gostyń 8,5 7,8 9,0 8,8 8,6 8,9 8,7 7,8 6,1 5,5 4,8 -3,7 

Grodzisk Wielkopolski 4,0 3,2 6,1 5,9 6,6 7,9 6,3 5,5 4,7 3,8 3,4 -0,6 

Jarocin 7,0 5,5 8,1 8,5 7,2 7,7 7,5 6,0 4,9 3,3 2,7 -4,3 

Kępno 2,6 2,7 4,0 4,6 5,4 5,1 4,2 3,1 2,5 2,2 2,2 -0,4 

Koło 9,0 7,7 10,1 9,3 9,6 9,4 10,1 9,0 7,7 6,3 3,8 -5,2 

Konin 7,8 6,0 8,4 9,8 9,4 10,0 10,4 9,2 8,4 8,0 5,9 -1,9 

Kościan 3,2 2,8 5,4 4,6 4,3 5,1 4,5 3,2 3,2 2,7 2,0 -1,2 

Krotoszyn 6,2 6,8 7,6 7,0 7,0 7,0 6,6 6,0 4,3 3,6 3,0 -3,2 

Leszno 4,3 3,8 6,1 6,5 6,0 6,7 6,8 5,4 4,6 4,0 3,4 -0,9 

Międzychód 4,2 3,0 5,3 4,9 5,5 7,3 7,1 4,6 4,0 3,0 2,2 -2,0 

Nowy Tomyśl 2,3 2,3 4,2 4,0 3,8 4,4 3,9 2,8 2,5 1,7 1,3 -1,0 

Oborniki 3,5 2,9 5,4 5,5 5,6 6,8 6,3 4,5 3,7 3,6 2,3 -1,2 

Ostrzeszów 4,2 3,5 7,4 7,0 7,5 8,2 8,5 7,0 5,5 5,0 4,1 -0,1 

Piła 5,3 4,2 6,3 6,5 6,8 8,1 7,5 5,9 4,5 4,0 3,3 -2,0 

Pleszew 8,0 6,3 8,5 8,2 8,3 8,5 9,1 6,4 4,6 3,8 2,6 -5,4 

Rawicz 5,5 5,9 8,9 8,1 7,2 7,7 7,6 6,4 4,8 4,1 3,6 -1,9 

Słupca 7,4 6,9 8,9 9,1 9,8 10,2 10,5 8,5 6,5 5,7 5,0 -2,4 

Szamotuły 5,5 4,2 7,4 7,7 7,3 8,1 7,0 5,0 4,5 3,5 2,7 -2,8 

Śrem 3,5 2,7 5,2 4,8 4,8 5,8 5,7 3,8 3,0 2,3 1,4 -2,1 

Środa Wielkopolska 5,7 6,1 8,7 8,7 8,4 9,2 9,4 7,9 7,1 6,3 4,2 -1,5 

Trzcianka 7,4 7,5 10,9 9,9 9,6 10,2 9,6 7,5 4,8 4,4 3,2 -4,2 

Turek 4,7 6,0 7,9 7,5 7,2 8,0 7,0 6,3 5,1 3,7 3,2 -1,5 

Wągrowiec 7,8 5,8 8,9 9,3 10,2 11,2 10,8 7,6 5,5 4,1 2,8 -5,0 

Wolsztyn 2,5 3,2 5,3 4,7 4,6 5,1 4,4 3,7 3,1 2,1 1,4 -1,1 

Września 6,8 6,0 8,3 7,5 7,7 8,8 9,5 7,7 6,0 4,1 2,3 -4,5 

Złotów 6,6 6,7 8,8 8,3 8,5 9,0 8,1 7,5 6,3 6,0 5,2 -1,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.31. Struktura bezrobotnych według płci w gminach, w których zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa gminy 

Liczba bezrobotnych (os.) Wskaźnik 
dynamiki  

(2007=100) 

Udział kobiet w liczbie bezrobotnych (%) 
Zmiana  

w okresie  
2007-2017 

(p.p.) 2007 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 722 467 65 65,1 66,0 58,5 58,4 57,6 54,0 52,0 55,7 54,9 59,4 57,8 -7,3 

Czarnków 473 111 23 66,0 55,5 52,5 52,3 56,3 49,5 49,9 52,4 48,0 50,0 55,0 -11,0 

Gniezno 3 088 1 634 53 66,6 61,6 53,0 55,3 55,6 52,2 51,1 52,5 54,2 54,2 60,5 -6,2 

Gostyń 1 556 830 53 63,7 58,8 56,7 57,8 62,1 56,5 57,0 60,5 60,5 61,6 63,5 -0,2 

Grodzisk Wielkopolski 491 422 86 53,8 51,8 49,3 49,0 49,6 52,6 49,6 53,5 58,5 56,5 56,9 3,1 

Jarocin 2 019 746 37 64,7 62,6 54,7 57,4 60,0 54,1 54,3 56,6 57,5 59,8 57,4 -7,3 

Kępno 407 328 81 74,2 62,4 54,7 57,4 61,4 60,6 61,0 59,5 56,6 58,5 60,4 -13,8 

Koło 1 383 497 36 69,2 64,8 55,3 58,9 57,2 55,3 56,2 56,0 55,8 58,0 63,2 -6,0 

Konin 4 112 2 665 65 60,9 56,7 51,0 51,2 54,1 51,0 52,8 54,2 52,5 55,0 56,1 -4,9 

Kościan 509 293 58 65,0 60,5 54,1 55,9 60,7 56,0 54,6 60,7 58,0 63,3 69,3 4,3 

Krotoszyn 1 603 746 47 71,8 68,4 59,2 63,0 65,5 60,0 63,3 63,7 68,0 60,2 64,1 -7,7 

Leszno 1 830 1 286 70 64,2 60,2 55,5 57,5 58,8 56,4 55,5 56,3 56,9 58,9 58,9 -5,3 

Międzychód 511 255 50 74,8 61,2 56,7 60,2 63,2 58,3 59,6 61,3 62,5 63,0 69,0 -5,7 

Nowy Tomyśl 378 219 58 68,8 64,0 56,1 52,6 54,0 51,2 49,6 54,8 52,0 58,7 54,8 -14,0 

Oborniki 743 483 65 69,9 70,3 60,4 59,5 63,3 57,7 59,7 64,0 62,8 65,0 63,8 -6,1 

Ostrzeszów 634 604 95 74,0 68,1 62,9 60,9 64,3 61,5 61,3 62,7 63,7 67,3 69,9 -4,1 

Piła 2 646 1 479 56 62,4 53,2 51,1 51,8 52,5 52,3 51,4 50,9 52,7 55,4 57,1 -5,4 

Pleszew 1 542 475 31 75,4 67,8 57,7 54,8 58,0 54,8 54,3 57,4 61,3 62,5 63,2 -12,3 

Rawicz 1 061 668 63 60,4 57,8 52,3 58,8 62,4 58,0 56,3 56,0 57,0 58,0 57,6 -2,8 

Słupca 714 414 58 66,1 57,9 51,7 52,2 52,8 52,6 52,1 55,1 56,4 54,6 56,5 -9,6 

Szamotuły 1 022 494 48 62,1 58,8 53,6 57,2 61,1 54,1 56,0 56,6 56,8 60,3 67,4 5,3 

Śrem 911 369 41 70,4 58,7 50,1 55,1 58,0 57,2 53,5 57,7 56,9 62,8 63,4 -6,9 

Środa Wielkopolska 1 145 832 73 68,9 62,8 54,8 56,4 58,9 56,2 56,1 56,8 54,3 56,1 62,5 -6,4 

Trzcianka 1 131 477 42 68,3 60,1 54,4 56,4 57,9 57,7 53,7 52,6 55,9 52,4 55,1 -13,1 

Turek 893 531 59 69,0 62,7 55,2 58,0 62,0 57,7 60,2 60,3 64,4 60,6 66,7 -2,3 

Wągrowiec 1 272 442 35 69,8 69,9 59,5 61,5 60,7 56,8 55,9 61,1 59,4 61,4 59,3 -10,5 

Wolsztyn 474 269 57 57,2 61,2 56,5 58,4 60,3 53,6 50,8 52,9 57,8 60,3 54,3 -2,9 

Września 1 946 643 33 72,6 66,4 56,2 57,0 60,7 57,5 58,8 60,8 61,6 66,2 63,6 -9,0 

Złotów 803 586 73 62,9 58,3 55,7 55,0 55,1 53,7 55,4 53,2 54,0 53,4 52,2 -10,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Oceniając poziom przedsiębiorczości wykorzystuje się często wskaźnik określający 

liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 ludności  

w wieku produkcyjnym. W Wielkopolsce wartość ta wynosiła w 2009 roku 126, a w 2017 

roku 142 (wzrost o 12,7%). W miastach średnich jego wartości były przeciętnie wyższe – 

wynosiły 142 w 2009 roku i 148 w 2017 roku, ale odnotowany wzrost (niecałe 5%) był niższy 

niż średnio w regionie. W 2009 roku najwięcej osób fizycznych na 1 000 osób w wieku 

produkcyjnym prowadziło działalność w Wolsztynie (186), Obornikach (174) i Kępnie (168),  

a najmniej w Złotowie (104), Turku (110) i Trzciance (111) (tab. 2.32). W 2017 roku liderami 

pod tym względem pozostawały Wolsztyn (184), Kępno (177) i Oborniki (163), a najniższe 

wartości wskaźnika odnotowano w Rawiczu (122) oraz ponownie w Złotowie (123)  

i Trzciance (124). W siedmiu miastach jego wartość w 2017 roku była niższa niż w 2009 roku. 

Największą poprawę w tym zakresie odnotowano natomiast w Złotowie (wzrost o 18,3%), 

Ostrzeszowie (wzrost o 16,6%) oraz Koninie, Turku i Słupcy (wzrosty na poziomie 12-13%). 

 

Tab. 2.32. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności w wieku 
produkcyjnym w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa miasta 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności  
w wieku produkcyjnym 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 124 132 127 130 133 135 137 141 143 115,3 

Czarnków 126 124 119 125 128 127 132 135 135 107,1 

Gniezno 160 161 158 156 157 157 157 156 156 97,5 

Gostyń 145 152 148 149 148 144 148 149 152 104,8 

Grodzisk Wielkopolski 141 146 143 146 148 149 148 149 151 107,1 

Jarocin 127 132 130 132 136 134 136 137 140 110,2 

Kępno 168 172 170 169 169 171 171 171 177 105,4 

Koło 154 153 145 149 149 149 148 149 150 97,4 

Konin 121 128 125 128 130 130 130 131 136 112,4 

Kościan 143 147 144 143 144 143 145 144 147 102,8 

Krotoszyn 119 123 116 115 119 120 123 125 126 105,9 

Leszno 161 161 158 161 163 163 163 162 163 101,2 

Międzychód 133 133 130 131 133 133 136 134 133 100,0 

Nowy Tomyśl 165 164 158 162 164 159 160 159 162 98,2 

Oborniki 174 169 164 166 164 164 165 163 163 93,7 

Ostrzeszów 151 157 157 164 164 167 171 172 176 116,6 

Piła 132 137 136 136 139 140 139 140 142 107,6 

Pleszew 138 145 145 147 148 148 148 149 146 105,8 

Rawicz 125 118 114 114 114 112 116 119 122 97,6 

Słupca 146 147 144 153 159 159 164 163 164 112,3 

Szamotuły 151 156 152 155 158 157 158 156 157 104,0 

Śrem 137 139 136 137 139 140 142 142 143 104,4 

Środa Wielkopolska 134 137 136 139 141 140 141 140 141 105,2 

Trzcianka 111 114 115 115 118 119 122 125 124 111,7 

Turek 110 113 114 115 118 119 120 119 124 112,7 

Wągrowiec 155 157 149 150 151 149 152 149 151 97,4 

Wolsztyn 186 180 176 178 181 181 184 185 184 98,9 

Września 168 171 167 170 170 169 171 172 171 101,8 

Złotów 104 108 103 107 115 116 119 120 123 118,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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O aktywności kapitału społecznego może świadczyć wskaźnik określający liczbę 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. ludności. Jego wartość dla 

Wielkopolski wzrosła w latach 2009-2017 z 27 do 40 (tj. o 48%). W tym czasie we wszystkich 

miastach średnich ta liczba również się zwiększyła. Najmniej, bo 14 organizacji na 10 tys. 

ludności w 2009 roku i 26 w 2017 roku, działało w Wągrowcu, a także Obornikach i Kole (po 

17 w 2009 roku i odpowiednio 29 i 27 w 2017 roku) (tab. 2.33). Liderem pod tym względem 

był Pleszew (47 w 2009 roku i 69 w 2017 roku). Do jednostek o dużej liczbie podmiotów  

z trzeciego sektora na 10 tys. ludności zaliczały się również Wolsztyn (36 w 2009 roku i 51  

w 2017 roku), Ostrzeszów (39 w 2009 roku i 54 w 2017 roku) i Jarocin (39 w 2009 roku i 53  

w 2017 roku). Tempo wzrostu wartości wskaźnika w miastach średnich było zazwyczaj 

wyższe niż średnio w województwie. Cztery miasta (Grodzisk Wielkopolski, Międzychód, 

Trzcianka i Wągrowiec) podwoiły lub prawie podwoiły jego wartość. Najmniejsze tempo jego 

wzrostu w okresie 2009-2017 odnotowano natomiast w Kościanie, Wrześni i Śremie. 

 

Tab. 2.33. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. ludności  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa miasta 
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 22 24 26 27 29 31 32 35 38 173 

Czarnków 19 19 19 20 21 22 24 26 28 147 

Gniezno 21 22 24 26 27 28 31 32 34 162 

Gostyń 25 27 26 27 29 31 34 34 36 144 

Grodzisk Wielkopolski 16 18 20 21 23 25 29 32 33 206 

Jarocin 39 40 44 45 46 47 50 53 53 136 

Kępno 23 26 26 27 29 32 33 38 39 170 

Koło 17 17 18 20 21 22 24 26 27 159 

Konin 22 23 25 26 27 29 31 33 34 155 

Kościan 29 30 29 30 33 33 34 35 36 124 

Krotoszyn 32 32 34 35 36 38 41 42 44 138 

Leszno 30 30 33 34 36 39 42 45 48 160 

Międzychód 22 23 26 26 29 31 36 43 44 200 

Nowy Tomyśl 21 21 21 23 26 29 32 34 37 176 

Oborniki 17 17 19 21 22 23 27 27 29 171 

Ostrzeszów 39 40 44 44 45 48 49 51 54 138 

Piła 24 25 26 26 28 29 31 34 37 154 

Pleszew 47 52 55 58 60 60 63 67 69 147 

Rawicz 23 23 23 24 25 26 26 28 30 130 

Słupca 29 29 32 33 38 42 44 46 48 166 

Szamotuły 27 28 31 32 33 33 37 38 40 148 

Śrem 22 22 23 24 25 26 27 28 29 132 

Środa Wielkopolska 22 24 27 28 31 32 35 36 37 168 

Trzcianka 20 21 23 25 27 29 31 35 38 190 

Turek 24 25 26 27 28 28 30 30 33 138 

Wągrowiec 14 15 17 19 22 23 24 25 26 186 

Wolsztyn 36 36 36 42 43 46 46 50 51 142 

Września 26 27 28 28 30 29 30 33 33 127 

Złotów 22 23 25 27 30 32 34 36 39 177 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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O poziomie kapitału ludzkiego mogą także świadczyć wyniki uzyskiwane przez 

uczniów z egzaminu maturalnego. Zakładając, że większość szkół średnich zlokalizowana 

jest na terenie miast będących siedzibami powiatów przeanalizowano wyniki egzaminów 

maturalnych w powiatach (w przypadku Konina i Leszna dane dotyczą obszaru miast)  

z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyki, języka polskiego i języka 

angielskiego. We wszystkich powiatach najlepsze wyniki maturzyści uzyskiwali w przypadku 

egzaminu z języka angielskiego, nieco gorsze z języka polskiego, a najgorsze z matematyki. 

Ogólnie rzecz biorąc wyniki egzaminów maturalnych były z biegiem czasu coraz lepsze.  

W ośmiu miastach wyniki egzaminu z matematyki i w pięciu miastach wyniki egzaminu  

z języka polskiego były w 2017 roku gorsze niż w 2009 roku.  

W latach 2009-2017 najlepsze wyniki egzaminu maturalnego z matematyki osiągali 

uczniowie z powiatów kościańskiego, jarocińskiego i ostrzeszowskiego (tab. 2.34). Najmniej 

korzystnie kształtowała się natomiast sytuacja w powiatach międzychodzkim i obornickim. 

 

Tab. 2.34. Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy) w powiatach,  
w których zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa powiatu 
Średnie wyniki egzaminu maturalnego z matematyki (%) Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

chodzieski 55,0 57,7 48,6 57,1 53,6 43,3 41,9 51,5 49,5 90,1 

czarnkowsko-trzcianecki 50,5 57,6 45,7 56,6 55,0 45,8 46,8 51,4 50,7 100,4 

gnieźnieński 52,9 58,8 48,1 56,5 55,2 42,0 45,7 51,6 49,3 93,3 

gostyński 49,6 57,4 49,9 61,7 58,9 47,3 48,7 55,9 53,1 107,1 

grodziski 53,4 53,3 44,0 53,4 50,4 49,1 43,9 57,2 50,2 94,0 

jarociński 52,0 61,7 52,0 59,6 56,9 47,5 50,0 59,4 53,9 103,6 

kępiński 53,8 59,6 49,7 60,5 59,2 47,7 50,8 56,3 56,9 105,8 

kolski 52,8 57,6 48,3 55,8 57,4 44,7 45,0 49,3 51,0 96,6 

m. Konin 50,8 55,8 47,7 57,0 58,4 47,0 47,5 54,4 52,8 104,0 

kościański 60,9 63,7 53,6 64,3 62,8 50,4 52,4 60,0 59,5 97,7 

krotoszyński 47,5 58,8 48,9 59,7 55,6 44,3 50,3 52,7 53,0 111,7 

m. Leszno 44,0 58,5 50,7 61,2 56,0 46,8 49,5 54,8 56,7 128,7 

międzychodzki 42,0 51,1 41,3 48,0 49,5 39,4 43,8 44,4 43,8 104,4 

nowotomyski 50,9 56,5 45,1 53,9 54,2 41,8 44,9 52,6 48,5 95,3 

obornicki 39,4 54,3 43,4 51,8 47,0 38,3 46,1 49,3 45,9 116,6 

ostrzeszowski 51,1 61,5 50,8 60,5 60,3 49,5 50,9 57,3 55,0 107,7 

pilski 40,1 53,3 45,5 53,4 51,6 41,6 46,9 51,1 48,9 121,8 

pleszewski 48,5 56,3 45,1 55,6 53,9 40,4 48,3 52,4 50,3 103,8 

rawicki 42,1 57,3 47,9 57,4 56,3 43,7 46,9 50,7 46,9 111,3 

słupecki 50,9 56,5 46,3 55,1 51,5 44,8 45,6 49,5 48,8 95,8 

szamotulski 45,6 60,1 46,4 56,2 54,1 43,1 46,5 49,7 46,3 101,7 

śremski 50,8 61,7 50,2 57,1 49,7 44,8 48,0 48,3 48,1 94,8 

średzki 48,3 56,5 44,1 59,2 58,2 39,7 42,0 49,3 48,7 100,9 

turecki 54,3 61,0 48,8 59,8 62,0 47,1 52,8 57,3 55,2 101,6 

wągrowiecki 49,2 56,8 44,8 56,9 50,0 43,0 44,0 52,7 47,9 97,4 

wolsztyński 42,8 53,4 47,6 55,0 51,4 44,3 47,6 56,1 53,4 124,9 

wrzesiński 56,4 63,9 51,8 65,0 62,3 49,3 53,4 59,2 53,5 94,9 

złotowski 46,4 48,1 43,6 54,4 50,3 41,0 46,2 52,2 51,7 111,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Poznań 
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Matura z języka polskiego najwyżej oceniona była w powiatach gnieźnieńskim, 

jarocińskim, kościańskim, nowotomyskim, szamotulskim i wrzesińskim (tab. 2.35). Najgorzej 

wypadali natomiast abiturienci z powiatów kolskiego, tureckiego oraz czarnkowsko-

trzcianeckiego. 

 

Tab. 2.35. Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy) w powiatach, 
w których zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa powiatu 
Średnie wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (%) Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

chodzieski 51,4 52,8 55,4 51,1 53,2 50,6 53,8 58,5 51,6 100,4 

czarnkowsko-trzcianecki 49,1 53,1 51,1 51,8 53,1 49,8 58,6 57,7 51,8 105,6 

gnieźnieński 51,0 59,0 53,7 55,5 54,6 49,8 60,8 57,7 57,0 111,8 

gostyński 50,2 55,0 50,8 57,6 56,2 51,4 60,0 56,1 51,6 102,8 

grodziski  49,1 53,8 46,6 52,8 53,0 48,9 54,6 59,1 57,0 115,9 

jarociński 52,8 55,5 57,1 57,3 56,6 51,4 60,5 60,8 55,8 105,6 

kępiński 55,6 55,4 54,1 55,1 53,3 55,7 59,9 56,5 54,6 98,3 

kolski 50,2 55,0 51,6 52,4 51,9 49,1 55,1 53,2 49,6 98,9 

m. Konin 50,8 54,0 50,9 57,6 53,2 47,9 60,2 57,2 50,5 99,6 

kościański 52,2 59,4 56,4 55,3 59,2 52,4 61,2 59,6 54,2 103,9 

krotoszyński 51,1 57,7 53,5 57,5 52,6 50,6 58,5 55,8 51,3 100,3 

m. Leszno 44,0 54,5 52,3 56,3 55,2 50,1 56,8 56,8 56,4 128,1 

międzychodzki 48,7 53,3 48,9 51,8 53,9 48,6 59,0 57,1 57,5 118,1 

nowotomyski 51,4 58,2 56,8 54,5 54,8 50,3 61,3 59,6 56,2 109,2 

obornicki 51,1 56,3 49,2 51,3 52,3 50,3 60,6 54,3 54,4 106,5 

ostrzeszowski 53,9 51,1 51,7 52,5 54,4 50,1 60,3 57,2 53,3 99,0 

pilski 50,1 54,1 51,4 52,3 53,0 48,2 58,1 54,8 52,8 105,3 

pleszewski 53,7 51,3 50,3 54,7 52,3 47,8 61,7 56,8 54,4 101,3 

rawicki 48,6 54,6 50,6 59,3 54,1 48,7 57,9 53,7 54,8 112,7 

słupecki 51,5 52,5 51,4 54,8 54,9 53,4 56,0 52,3 52,6 102,1 

szamotulski 53,4 58,4 55,9 56,3 56,0 52,9 62,5 57,9 56,1 105,0 

śremski 48,2 59,9 53,0 53,8 54,7 52,2 58,6 53,6 55,9 116,0 

średzki  49,7 53,9 53,3 51,3 53,3 47,7 53,2 57,0 55,6 112,0 

turecki 52,3 55,5 51,4 55,1 55,7 49,4 59,4 53,7 49,6 94,8 

wągrowiecki 51,6 54,5 51,0 56,6 53,1 49,9 60,2 57,4 57,3 111,1 

wolsztyński 51,1 55,7 52,7 54,0 55,2 49,6 61,9 56,9 61,1 119,6 

wrzesiński 53,3 60,5 54,2 57,2 56,2 53,9 60,4 59,7 57,4 107,6 

złotowski 48,1 49,2 48,0 48,6 53,1 48,1 59,1 55,1 54,9 114,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Poznań 

 

Egzaminy maturalne z języka angielskiego charakteryzowały się lepszymi wynikami niż 

egzaminy z matematyki i języka polskiego (tab. 2.36). We wszystkich wielkopolskich 

powiatach wyniki w 2017 roku były wyższe niż w 2009 roku. Do powiatów, w których 

uczniowie zdobywali najwyższe wyniki należały: jarociński, leszczyński, ostrzeszowski, pilski 

oraz wrzesiński. Najgorsze wyniki odnotowano natomiast w powiatach kolskim, obornickim  

i średzkim. 
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Tab. 2.36. Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom podstawowy)  
w powiatach, w których zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego  

w latach 2009-2017 

Nazwa powiatu 
Średnie wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego (%) Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

chodzieski 55,3 62,6 69,7 67,1 65,8 68,1 66,8 67,6 63,4 114,7 

czarnkowsko-trzcianecki 53,6 55,8 65,9 66,2 64,7 65,9 68,1 66,5 65,8 122,6 

gnieźnieński 59,4 60,9 67,3 66,8 67,0 65,9 67,0 66,5 66,8 112,5 

gostyński 58,7 63,3 71,0 68,2 67,9 68,9 68,5 66,4 66,5 113,4 

grodziski  54,4 57,9 69,2 66,3 64,0 61,7 64,2 69,3 64,6 118,6 

jarociński 63,7 67,8 75,9 69,1 72,2 72,3 74,2 76,6 73,4 115,3 

kępiński 57,8 61,4 72,9 66,7 66,3 68,6 71,0 71,0 72,6 125,5 

kolski 57,9 56,9 68,4 61,5 62,5 61,0 61,3 61,3 63,9 110,3 

m. Konin 60,3 61,1 69,8 67,9 69,5 66,5 69,8 71,1 70,4 116,8 

kościański 58,8 61,6 71,5 68,0 69,0 69,0 67,8 67,0 67,8 115,4 

krotoszyński 56,5 65,2 69,5 67,9 66,5 68,2 67,4 67,5 68,2 120,6 

m. Leszno 58,3 63,9 72,9 70,9 69,4 70,7 71,0 71,2 73,3 125,7 

międzychodzki 60,1 61,5 69,0 67,4 66,2 66,0 70,9 67,4 65,0 108,2 

nowotomyski 59,0 63,7 71,3 67,6 69,9 65,3 69,5 70,7 68,4 116,0 

obornicki 57,7 59,8 68,4 62,6 62,8 62,2 67,0 67,1 64,9 112,5 

ostrzeszowski 58,4 61,5 71,5 69,3 70,2 70,8 70,3 75,7 74,2 126,9 

pilski 56,7 60,5 69,9 66,7 66,7 68,0 73,5 70,6 69,5 122,6 

pleszewski 58,4 59,0 67,6 64,8 62,6 62,1 69,7 66,9 63,1 108,0 

rawicki 58,6 62,3 69,5 64,1 68,0 62,9 70,0 67,9 66,2 113,1 

słupecki 53,6 57,5 67,7 63,5 62,6 66,8 65,7 64,3 62,4 116,4 

szamotulski 61,3 62,3 71,2 67,8 67,7 66,2 65,3 65,9 64,2 104,7 

śremski 57,9 63,3 72,3 68,7 60,3 67,4 69,5 62,8 63,7 110,0 

średzki 53,0 55,7 64,3 64,9 69,6 59,3 61,7 59,9 64,3 121,3 

turecki 57,2 62,5 67,1 64,8 65,5 63,1 63,5 67,8 66,0 115,5 

wągrowiecki 55,8 59,8 67,1 65,3 66,5 63,3 66,5 66,6 65,3 117,0 

wolsztyński 57,2 58,2 72,2 66,9 69,1 68,1 68,7 68,3 68,0 118,9 

wrzesiński 61,3 64,0 71,8 72,5 73,4 69,6 71,1 72,4 68,5 111,8 

złotowski 57,5 59,6 69,4 68,7 66,1 65,9 68,4 68,2 71,9 125,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Poznań 

 

Największa liczba korzystających z zasiłków rodzinnych na dzieci dotyczyła 

najbardziej zaludnionych miast średnich, czyli Konina, Gniezna i Piły (tab. 2.37). W 2009 roku 

powyżej 2 tys. rodzin korzystało z tego typu pomocy także w gminie Jarocin. Najmniej rodzin 

pobierało w tym czasie zasiłki w Czarnkowie (427) oraz Słupcy (436). W porównaniu  

z 2009 rokiem w 2017 roku liczba rodzin korzystających z zasiłku na dzieci we wszystkich 

analizowanych gminach zmniejszyła się. Największy spadek liczby beneficjentów tej pomocy 

(o ponad 1/3) odnotowano w Chodzieży, Krotoszynie, Szamotułach, a także w Kościanie, 

gdzie ich liczba zmniejszyła się o 43,3%. Ogólnie można stwierdzić, że po 2011 roku we 

wszystkich badanych jednostkach liczba beneficjentów zasiłków rodzinnych zmniejszyła się, 

ale lata 2016 i 2017 przyniosły ponowny jej wzrost. W 2017 roku najwięcej rodzin korzystało  

z tych zasiłków w większych miastach średnich: Koninie (2 184), Gnieźnie (2 159), Pile 

(1 681) i Jarocinie (1 678), zaś najmniej – podobnie jak w 2009 roku – w Czarnkowie (307)  

i Słupcy (320). 
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Tab. 2.37. Korzystający z zasiłków rodzinnych w gminach, w których zlokalizowane są miasta 
średnie województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa gminy 
Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci Wskaźnik 

dynamiki 
(2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 768 703 735 665 615 532 480 513 508 66,1 

Czarnków 427 388 398 376 336 290 268 294 307 71,9 

Gniezno 2 856 2 682 2 745 2 510 2 372 2 232 2 107 2 177 2 159 75,6 

Gostyń 1 282 1 130 1 128 963 885 788 709 763 785 61,2 

Grodzisk Wielkopolski 949 1 012 771 693 642 567 549 699 749 78,9 

Jarocin 2 441 2 177 2 195 1 953 1 753 1 619 1 489 1 644 1 678 68,7 

Kępno 1 409 1 299 1 296 1 146 998 892 820 932 956 67,8 

Koło 853 745 753 673 608 575 553 595 611 71,6 

Konin 3 007 2 805 2 646 2 371 2 204 2 055 1 898 2 105 2 184 72,6 

Kościan 1 045 826 804 735 679 610 558 595 593 56,7 

Krotoszyn 1 995 1 885 1 916 1 707 1 511 1 392 1 319 1 449 1 289 64,6 

Leszno 1 960 1 876 1 936 1 716 1 544 1 417 1 297 1 419 1 456 74,3 

Międzychód 741 667 671 610 576 530 467 535 553 74,6 

Nowy Tomyśl 980 860 879 769 710 662 586 660 713 72,8 

Oborniki 1 770 1 515 1 545 1 445 1 360 1 301 1 246 1 282 1 202 67,9 

Ostrzeszów 1 026 944 949 869 760 674 644 721 760 74,1 

Piła 2 064 1 894 1 989 1 809 1 779 1 608 1 457 1 558 1 681 81,4 

Pleszew 1 812 1 711 1 730 1 515 1 385 1 269 2 179 2 309 1 560 86,1 

Rawicz 1 386 1 361 1 357 1 152 1 046 963 896 1 015 1 108 79,9 

Słupca 436 418 428 382 365 350 312 325 320 73,4 

Szamotuły 1 284 1 352 1 058 937 923 839 713 761 780 60,7 

Śrem 1 825 1 673 1 335 1 170 1 076 986 909 1 078 1 214 66,5 

Środa Wielkopolska 1 155 1 032 1 061 978 933 876 823 859 920 79,7 

Trzcianka 1 103 958 967 895 831 764 732 776 797 72,3 

Turek 922 857 886 756 700 630 564 639 655 71,0 

Wągrowiec 1 062 993 1 000 896 819 706 639 661 664 62,5 

Wolsztyn 1 400 1 293 1 286 1 129 1 073 988 915 981 1 034 73,9 

Września 1 865 1 738 1 738 1 542 1 395 1 255 1 179 1 223 1 138 61,0 

Złotów 635 577 578 512 488 462 461 538 542 85,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej prezentowany jest jako 

udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem. 

Dodatkowo wzięto pod uwagę beneficjentów poniżej kryterium dochodowego. W gminach,  

w których zlokalizowane są miasta średnie Wielkopolski wartości tego wskaźnika wahały się 

od 1,4% w 2017 roku dla Wrześni do 8,4% w 2013 roku dla Trzcianki (tab. 2.38). W 2009 

roku największy odsetek ludności korzystającej z pomocy środowiskowej odnotowano  

w Trzciance (7,7%), Pleszewie (7,1%) i Gnieźnie (6,3%), natomiast najmniejszy w Grodzisku 

Wielkopolskim (2,4%) i Nowym Tomyślu (2,8%). W 2017 roku najniższe wartości wskaźnika, 

podobnie jak w 2009 roku, osiągnęły Grodzisk Wielkopolski i Nowy Tomyśl (po 1,5%), a do 

tych gmin dołączyła także Września, w której jego wartość zmniejszyła się aż o 2,3 p.p. 

Największy odsetek osób korzystających z pomocy środowiskowej odnotowano natomiast  

w Koninie (5,5%), gdzie w stosunku do 2009 roku wartość wskaźnika wzrosła o 1,2 p.p. 

Wzrost wartości wskaźnika zaobserwowano także w Czarnkowie (o 0,3 p.p.). 
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Tab. 2.38. Udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej poniżej kryterium 
dochodowego w liczbie ludności ogółem w gminach, w których zlokalizowane są miasta średnie 

województwa wielkopolskiego w latach 2009-2017 

Nazwa gminy 

Udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej poniżej kryterium 
dochodowego w liczbie ludności ogółem (%) 

Zmiana  
w okresie  
2009-2017  

(p.p.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 3,3 3,1 2,8 3,8 4,2 3,5 3,4 3,0 2,4 -0,9 

Czarnków 4,6 4,6 4,8 5,6 6,1 5,7 5,3 4,9 4,9 0,3 

Gniezno 6,3 6,1 5,1 5,8 5,8 5,0 4,7 4,0 3,5 -2,8 

Gostyń 5,5 5,0 4,3 5,5 5,6 4,9 4,6 3,8 2,6 -2,9 

Grodzisk Wielkopolski 2,4 2,2 2,4 3,1 3,0 2,3 2,0 1,7 1,5 -0,9 

Jarocin 4,9 5,2 4,2 5,7 5,4 4,5 4,3 3,4 2,5 -2,4 

Kępno 4,2 4,0 4,0 4,4 4,4 3,9 3,4 3,3 2,7 -1,5 

Koło 5,0 4,1 3,5 4,4 5,3 5,0 4,2 4,3 3,0 -2,0 

Konin 4,3 5,4 5,6 6,5 7,0 7,1 6,9 6,1 5,5 1,2 

Kościan 3,4 2,9 2,8 4,2 4,2 3,4 3,5 2,8 2,6 -0,8 

Krotoszyn 6,0 5,9 4,5 6,4 5,4 4,3 3,9 3,0 2,4 -3,6 

Leszno 4,4 4,4 4,1 4,9 5,2 4,7 4,4 3,9 2,9 -1,5 

Międzychód 3,7 3,4 3,1 3,6 3,9 3,3 3,4 2,6 2,1 -1,6 

Nowy Tomyśl 2,8 2,5 2,6 3,3 3,4 3,0 2,5 1,9 1,5 -1,3 

Oborniki 4,8 4,9 4,2 5,0 5,5 4,7 4,2 3,5 2,3 -2,5 

Ostrzeszów 4,9 5,0 4,3 5,2 4,9 4,4 3,8 3,0 2,4 -2,5 

Piła 4,0 4,0 3,9 5,4 5,4 4,9 4,8 4,0 3,5 -0,5 

Pleszew 7,1 6,1 5,5 6,3 6,0 5,7 5,0 4,3 3,7 -3,4 

Rawicz 5,5 4,4 4,2 4,7 4,8 4,4 3,5 3,0 2,7 -2,8 

Słupca 4,8 5,0 4,7 5,0 5,6 4,7 4,1 4,4 3,6 -1,2 

Szamotuły 4,6 4,4 4,0 5,1 5,5 4,7 4,4 3,7 3,1 -1,5 

Śrem 2,7 2,7 2,5 3,2 3,1 2,6 2,5 2,0 1,8 -0,9 

Środa Wielkopolska 5,2 4,8 4,8 5,1 5,6 5,1 4,7 4,1 4,3 -0,9 

Trzcianka 7,7 7,5 6,9 7,8 8,4 7,6 6,5 5,6 4,3 -3,4 

Turek 4,1 4,2 4,3 4,6 4,7 4,3 4,0 3,4 2,9 -1,2 

Wągrowiec 4,5 4,7 4,4 5,2 5,8 4,8 4,4 3,6 2,7 -1,8 

Wolsztyn 3,0 2,6 3,0 3,4 3,3 3,1 2,9 2,3 1,9 -1,1 

Września 3,7 3,5 2,9 3,7 4,0 3,0 2,4 2,1 1,4 -2,3 

Złotów 4,6 4,6 3,8 4,9 5,3 4,8 5,0 4,2 4,0 -0,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Formy pomocy społecznej w miastach średnich województwa wielkopolskiego mają 

różną skalę i charakter. W większych miastach z pomocy korzysta więcej osób. 

Charakterystykę działań w ramach udzielania pomocy społecznej zaprezentowano w tabeli 

2.39. 
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Tab. 2.39. Kierunek wsparcia i interwencji oraz liczba osób objętych pomocą społeczną przez 
jednostki organizacyjne miast średnich województwa wielkopolskiego w wybranych latach 

okresu 2007-2018 

Nazwa miasta Kierunek wsparcia i interwencji 
Liczba osób objętych wsparciem (os.) 

2007 2008 2012 2017 2018 

Chodzież Pomoc społeczna b.d. b.d. 540 390 348 

Czarnków 
Zasiłki celowe, okresowe, stałe, pomoc państwa w zakresie 
dożywania oraz usługi opiekuńcze 

654 537 494 432 415 

Gniezno 

Ubóstwo 6 117 4 597 4 088 2 395 1 930 

Bezrobocie 4 799 3 537 3 800 1 975 1 588 

Niepełnosprawność 1 544 1 175 1 752 1 432 1 219 

Długotrwała lub ciężka choroba 683 593 1 662 1 801 1 686 

Alkoholizm 621 1 248 158 227 211 

Bezdomność 153 122 147 171 148 

Przemoc w rodzinie 477 544 54 22 39 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  681 575 954 480 317 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 368 297 1 233 811 699 

Sytuacja kryzysowa 201 684 43 48 26 

Narkomania 76 72 10 22 26 

Trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

4 13 61 77 76 

Sieroctwo 3 2 0 3 0 

Zdarzenie losowe 7 6 35 202 17 

Klęska żywiołowa 0 0 0 505 25 

Gostyń 

Wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin 3 705 3 386 2 419 1 403 1 127 

Wspieranie osób bezrobotnych i ich rodzin 2 934 2 239 1 814 336 624 

Wspieranie rodzin mających trudności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

1 075 549 456 336 262 

Grodzisk 
Wielkopolski 

Wsparcie materialne i niematerialne (łącznie) 1 675 1 167 1 159 796 1 168 

Jarocin 

Pomoc pieniężna 1 800 1 800 1 231 805 855 

Pomoc niepieniężna – – 1 283 1 109 894 

Praca socjalna 1 420 1 227 1 479 901 960 

Usługi opiekuńcze 135 122 147 180 197 

Kępno 
Pomoc finansowa 669 602 686 678 628 

Pomoc niefinansowa 581 542 559 456 455 

Koło 

Świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych  
i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę 
oraz źródło finansowania) 

2 464 1 609 1 540 1 041 912 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem 2 630 2 055 1 252 514 347 

Konin b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Kościan Pomoc społeczna 1 424 1 469 1 804 1 323 1 238 

Krotoszyn 
Wsparcie finansowe 1 236 1 910 1 156 1 540 1 487 

Wsparcie niefinansowe 777 683 1 513 909 899 

Leszno 
Świadczenia pieniężne  1 908 1 624 1 878 1 326 1 196 

Świadczenia niepieniężne 2 511 2 385 3 226 1 343 1 046 

Międzychód Pomoc społeczna 396 436 629 541 467 

Nowy Tomyśl 

Świadczenia pieniężne  1 189 986 983 494 476 

Świadczenia niepieniężne 389 333 431 471 404 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 63 64 63 88 93 

Praca socjalna 521 892 410 393 348 
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Nazwa miasta Kierunek wsparcia i interwencji 
Liczba osób objętych wsparciem (os.) 

2007 2008 2012 2017 2018 

Dodatki mieszkaniowe (wydane decyzje) 512 372 272 211 183 

Dodatki energetyczne (wydane decyzje) – – – 129 110 

Oborniki 
Świadczenia z pomocy społecznej: rzeczywista liczba osób 
objętych pomocą społeczną – świadczenia zlecone i własne 

3 095 2 710 2 520 1 480 1 400 

Ostrzeszów 
Świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych 2 008 1 897 1 934 1 152 1 028 

Wyłącznie praca socjalna 318 378 305 286 285 

Piła 

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne 305 300 239 400 447 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

10 12 16 59 64 

Odpłatność za DPS 50 77 95 116 123 

Program dożywiania 5 832 4 869 5 651 3 862 3 536 

Zasiłki stałe 289 286 381 470 465 

Zasiłki okresowe 3 734 2 859 3 568 2 478 2 339 

Inne zasiłki celowe i w naturze 6 104 5 261 5 766 4 015 3 851 

Pleszew 

Wsparcie materialne dla rodzin i ich dzieci, poradnictwo 
socjalne, prawne, psychologiczne 

769 724 660 556 605 

Procedura Niebieskiej Karty – 86 13 41 51 

Asystentura rodzin i współpraca z nimi – – 29 29 36 

Wsparcie seniorów w formie usług opiekuńczych i usług 
specjalistycznych 

– – 51 67 68 

Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – – – 311 457 

Karta Dużej Rodziny – – – 231 323 

Rawicz Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 1 921 1 658 1 671 1 141 1 100 

Słupca Świadczenia pomocy społecznej wraz z pracą socjalną 2 725 2 869 3 054 1 439 1 064 

Szamotuły b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Śrem 

Środowiskowe usługi wsparcia 221 246 211 170 222 

Praca socjalna – ogółem 7 918 8 278 8 658 3 763 3 698 

Interwencja kryzysowa 367 782 175 37 1 

Specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne 2 813 1 861 3 636 3 724 3 651 

Pomoc finansowa 2 457 2 039 3 539 2 392 2 134 

Środa 
Wielkopolska 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Trzcianka 

Zasiłek stały 131 119 143 188 187 

Zasiłek okresowy 614 595 615 417 349 

Zasiłek jednorazowy celowy 497 543 527 494 515 

Specjalny zasiłek jednorazowy 149 189 261 195 200 

Zasiłek pieniężny na zakup posiłków, żywności  – – – 466 530 

Posiłek  1 131 1 038 1 320 519 502 

Stypendia – – – 330 350 

Zasiłki szkolne – – – 11 21 

Usługi opiekuńcze  – – – 59 42 

POPŻ (żywność unijna) – – – 1 252 1 322 

Pomoc bezdomnym (w tym schronienie) 11 26 21 15 22 

Opłata za pobyt w DPS 10 15 33 36 44 

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej – – – 43 34 

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej – – 17 24 25 

Rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny – – – 33 35 

Punkt Pomocy Kryzysowej (porady psychologiczne, terapie) 208 176 376 256 261 
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Nazwa miasta Kierunek wsparcia i interwencji 
Liczba osób objętych wsparciem (os.) 

2007 2008 2012 2017 2018 

Procedura „Niebieskiej Karty” – – – 145 123 

Wspieranie ofiar przemocy – – 17 38 37 

Praca edukacyjno-korekcyjna ze sprawcami przemocy – – - 32 38 

Zasiłek z tytułu zdarzenia losowego 2 - 12 1 2 

Sprawienie pogrzebu 3 2 - 2 5 

Klęska żywiołowa – – 7 – – 

Opłata za bilet kredytowy 16 17 14 – – 

Realizacja projektów z funduszy unijnych (liczba 
beneficjentów) 

20 20 40 45 175 

Turek 

Wsparcie z pomocy społecznej – – – 1 379 866 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne – – – 957 894 

Usługi opiekuńcze – – – 165 164 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie 
chorych 

– – – 14 13 

Pomoc asystenta rodziny – – – 36 41 

Wągrowiec Pomoc społeczna 2 205 1 931 2 019 1 119 1 035 

Wolsztyn 

Zasiłki stałe 99 96 123 124 112 

Zasiłki okresowe 114 106 148 117 102 

Zasiłki celowe i specjalne 514 426 710 379 413 

Usługi opiekuńcze 36 32 25 24 29 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 2 2 

DPS 15 26 42 49 51 

Klęska żywiołowa 0 0 0 8 0 

Zdarzenie losowe 2 1 0 2 1 

Ubezpieczenie ze środków publicznych 0 0 0 23 13 

Schronienie 7 8 15 15 14 

Posiłek 592 482 398 242 226 

Września 

Poprawa sytuacji finansowej, motywowanie do 
podejmowania stałych źródeł utrzymania (pracy, 
zatrudnienia), pomoc w zaspokajaniu usług opiekuńczych 
dla osób niesamodzielnych, wspieranie osób z niskimi 
rentami, dochodami, pomoc osobom długotrwale chorym  
w dotarciu do specjalisty 

2 258 1 877 2 131 1 196 1 048 

Złotów 
Wsparcie pieniężne b.d. b.d. 1 517 1 229 1 207 

Wsparcie niepieniężne b.d. b.d. 1 111 1 008 972 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze rynek pracy  

i kapitał ludzki w 2017 roku wykorzystano analizę skupień, w której uwzględniono 

następujące informacje: 

1) wskaźnik bezrobocia (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina) (praca1), 

2) liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 ludności  

w wieku produkcyjnym (praca2), 

3) udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej poniżej kryterium 

dochodowego w liczbie ludności ogółem (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina) 

(praca3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery rynek pracy i kapitał ludzki. Na tych 
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samych, zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich 

wybierając cztery skupienia. W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie 

województwa wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.40, ryc. 2.8 A). 

 

Tab. 2.40. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery rynek pracy i kapitał 
ludzki w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Chodzież, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, 
Koło, Kościan, Leszno, Międzychód, 

Szamotuły, Śrem, Wągrowiec 

Czarnków, Krotoszyn, 
Piła, Pleszew, Rawicz, 

Trzcianka, Turek 

Kępno, Nowy Tomyśl, 
Oborniki, Ostrzeszów, 
Wolsztyn, Września 

Gniezno, Gostyń, Konin, 
Słupca, Środa 

Wielkopolska, Złotów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.8. Wykresy k-średnich dla sfery rynek pracy i kapitał ludzki w 2017 roku (A) i w okresie 
2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Współczynnik przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) był czynnikiem, który w największym 

stopniu zadecydował o tym jak wygląda przyporządkowanie miast do poszczególnych grup.  

Miasta z pierwszej grupy charakteryzował średni poziom wszystkich badanych cech  

i ich sytuację na rynku pracy i w zakresie kapitału ludzkiego można określić jako „średnią” 

bądź „umiarkowaną”. Były to miasta średniej wielkości i oprócz Śremu oraz Szamotuł były 

one oddalone od Poznania o co najmniej 50 km. Spośród 10 miast połowa miała status 

gminy miejskiej. W grupie drugiej znalazły się miasta znacznie oddalone od Poznania  

i można stwierdzić, że były jednostkami o najniższych wartościach wskaźnika 

przedsiębiorczości i dość wysokich udziałach beneficjentów środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem. W grupie trzeciej znalazły się same miasta funkcjonujące  

w gminach miejsko-wiejskich. Te z kolei miały najniższe wartości wskaźnika bezrobocia, 

najwyższe poziomy wskaźnika przedsiębiorczości i najniższe wartości odsetka 

korzystających z pomocy społecznej. Były to gminy zlokalizowane zarówno w niedalekiej 

odległości od Poznania: Nowy Tomyśl, Oborniki, Września, jak i te znacznie od niego 

oddalone na południe – Ostrzeszów i Kępno oraz na zachód – Wolsztyn. Warto zwrócić 

uwagę, że miasta z grupy trzeciej to dokładnie te same gminy, które należały do grupy 

trzeciej w analizie skupień dotyczącej poziomu rozwoju miast w sferze ekonomicznej, a grupa 
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ta charakteryzowała się najkorzystniejszymi parametrami. Grupa czwarta, do której należały 

gminy miejskie z północnej i wschodniej części województwa: Gniezno, Złotów, Konin  

i Słupca oraz dwa miasta położone na południe od Poznania: Gostyń i Środa Wielkopolska, 

charakteryzowała się najwyższymi wartościami wskaźnika bezrobocia i odsetka 

korzystających z pomocy społecznej. Można więc określić je jako te o najbardziej 

niekorzystanej sytuacji w sferze rynek pracy i kapitał ludzki. 

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze rynek pracy i kapitał 

ludzki, przy zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji  

w 2017 roku (dane kolejno: D_prac1, D_prac2, D_prac3), analiza skupień techniką 

aglomeracyjną wskazała jako najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie czterech grup 

miast. Przy wykorzystaniu techniki k-średnich wyznaczono więc cztery skupienia (tab. 2.41, 

ryc. 2.8 B). 

 

Tab. 2.41. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery rynek pracy i kapitał ludzki w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Jarocin, Kępno, Koło, Krotoszyn, 
Międzychód, Szamotuły, Śrem, 

Trzcianka, Turek 

Chodzież, Czarnków, Konin, 
Kościan, Piła, Słupca, Środa 

Wielkopolska, Złotów 

Gniezno, Gostyń, Grodzisk 
Wielkopolski, Leszno, 
Ostrzeszów, Rawicz 

Nowy Tomyśl, 
Wągrowiec, Wolsztyn, 

Września 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jeśli chodzi o dynamikę wartości wskaźników wykorzystanych do analizy sytuacji  

w sferze rynek pracy i kapitał ludzki to charakterystyczna w tym grupowaniu jest grupa druga, 

która zawiera (z wyjątkiem Środy Wielkopolskiej) gminy miejskie – dość znacznie oddalone 

od Poznania (z wyjątkiem Słupcy i Środy Wielkopolskiej). Miasta te miały zdecydowanie 

największą dynamikę w przypadku wskaźnika przedsiębiorczości i wskaźnika dotyczącego 

korzystających z pomocy społecznej i wysoką dynamikę w zakresie wskaźnika bezrobocia.  

W przypadku grupy czwartej większość miast, tj. Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Września, to 

miasta cechujące się stosunkowo niską dynamiką w zakresie wszystkich trzech 

uwzględnianych wskaźników, a były to jednocześnie miasta najlepiej oceniane pod względem 

sytuacji w 2017 roku w sferach ekonomicznej oraz rynku pracy wraz z kapitałem ludzkim. 

Grupę pierwszą tworzyły miasta przede wszystkim znacznie oddalone od Poznania (oprócz 

Szamotuł i Śremu), dla których obserwowano średnie poziomy wartości badanych 

wskaźników. Grupa trzecia, reprezentowana przez jedno miasto z północno-wschodniej 

Wielkopolski – Gniezno, jedno miasto z południa – Ostrzeszów, jedno z zachodu – Grodzisk 

Wielkopolski oraz skupienie sąsiednich miast średnich – Gostyń, Rawicz i Leszno, osiągała 

wysoką dynamikę zmian wskaźnika bezrobocia, średnią dynamikę w zakresie wskaźnika 

przedsiębiorczości i jedną z niższych wartości dynamiki dla wskaźnika dotyczącego 

korzystających z pomocy społecznej. 

 

2.2.4. Infrastruktura komunalna i mieszkalnictwo 

Analiza sfery dotyczącej infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa pozwala 

zorientować się w jakiej mierze władze miasta i przedsiębiorcy prywatni odpowiadają na 

potrzeby mieszkańców dotyczące podwyższania jakości życia i możliwości mieszkaniowych. 

W ramach opisu tej sfery przedstawione zostały następujące zagadnienia: 

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania,  
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 liczba mieszkań na 1 000 ludności,  

 wyposażenie mieszkań (w łazienkę oraz centralne ogrzewanie), 

 udział osób korzystających z instalacji sieciowych (wodociągi, kanalizacja, gaz)  

w ludności ogółem,  

 gęstość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej,  

 powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę, 

 liczba osób przypadających na 1 mieszkanie,  

 ocena stanu, dostępności i jakości infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa według 

władz miasta. 

W 2007 roku najmniejszą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania 

odnotowano w Gnieźnie (61,2 m2) i Śremie (61,7 m2), zaś największą w Ostrzeszowie – aż 

82,1 m2 (tab. 2.42). Natomiast w 2017 roku największe wartości wskaźnika charakteryzowały 

Ostrzeszów (84,1 m2), a także Gostyń, Pleszew, Jarocin i Wolsztyn, gdzie średnia 

powierzchnia mieszkania przekraczała 75 m2. W Koninie, Kole, Wągrowcu i Gnieźnie nie 

przekraczała ona 64 m2, a w Śremie była najniższa spośród wszystkich wielkopolskich miast 

średnich i wyniosła 62,9 m2. Ogólnie rzecz biorąc w większości miast średnich przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkań w okresie 2007-2017 rosła z roku na rok. W 2017 roku we 

wszystkich jednostkach wartość wskaźnika była wyższa niż w 2007 roku, przy czym 

największy jej wzrost odnotowano w Międzychodzie (o 8,3%) oraz Środzie Wielkopolskiej  

i Trzciance (o ok. 6%). W pozostałych przypadkach wzrosty te były niższe niż 5%, a we 

Wrześni powierzchnia użytkowa mieszkań zwiększała się do 2015 roku, a 2017 roku 

powróciła do poziomu z 2007 roku. 

Dostępność do zasobów mieszkaniowych można zobrazować także liczbą mieszkań 

przypadających na 1 000 ludności. W 2007 roku względnie najlepszą sytuacją w tym 

zakresie charakteryzowało się Koło (370,0 mieszkań), a najmniej korzystną Gostyń (296,7) 

(tab. 2.43). Było to jedyne wielkopolskie miasto średnie, w którym wartość wskaźnika nie 

przekroczyła poziomu 300 mieszkań. W 2017 roku najwyższą dostępność mieszkań 

odnotowano we Wrześni i Rawiczu, w których na 1 000 mieszkańców przypadało 

odpowiednio 415,1 oraz 401,5 mieszkań. Najniższe wartości wskaźnika, niższe nawet od 

średniej wartości dla województwa wielkopolskiego, zaobserwowano natomiast w Trzciance 

(342,1), Gostyniu i Grodzisku Wielkopolskim (po 344,0) oraz Wolsztynie (344,2). Po 2011 

roku wartości wskaźnika we wszystkich miastach wzrastały z roku na rok. Największy wzrost 

wartości wskaźnika w latach 2007-2017 odnotowano we Wrześni (o 21,8%), Szamotułach  

(o 18,7%) i Nowym Tomyślu (o 16,3%), a najmniejszy w Chodzieży (o 1,4%) i Kole (o 5,5%).  

W wielkopolskich miastach średnich wyposażenie zasobu mieszkaniowego  

(w łazienkę i centralne ogrzewanie) było na ogół dobre. Można przyjąć, że od 2010 roku  

w każdym z tych miast ponad 90% mieszkań wyposażonych było w łazienkę (tab. 2.44), a od 

2017 roku 80% mieszkań miało centralne ogrzewanie (tab. 2.45). Do miast o relatywnie 

najgorszym wyposażeniu mieszkań można zaliczyć Gniezno i Rawicz. Zarówno w przypadku 

wyposażenia w łazienkę, jak i w centralne ogrzewanie uzyskiwały one gorsze wyniki niż 

pozostałe miasta średnie. W przypadku wyposażenia w łazienkę niekorzystnie wypadał też 

Grodzisk Wielkopolski, a w przypadku centralnego ogrzewania Krotoszyn i Międzychód. 

Najlepszą sytuacją pod względem wyposażenia mieszkań odznaczał się Konin, ale warte 

wyróżnienia są również: Nowy Tomyśl i Śrem – jeśli chodzi o wyposażenie mieszkań  

w łazienkę, a także Gostyń, Piła i Słupca – w zakresie wyposażenia mieszkań w centralne 

ogrzewanie. Porównując 2017 rok z sytuacją w 2007 roku można zauważyć, że największy 
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postęp w zakresie wyposażenia mieszkań odnotowano w Grodzisku Wielkopolskim  

i Rawiczu, gdzie odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę wzrósł (w obu przypadkach)  

o 5,7 p.p., natomiast odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie zwiększył się 

odpowiednio o 5,4 p.p. i 4,7 p.p.  

 

Tab. 2.42. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 68,0 68,2 68,6 70,1 70,2 70,3 70,3 70,5 70,6 70,7 70,8 104,1 

Czarnków 66,0 66,3 66,5 67,4 67,7 67,7 67,9 68,0 67,9 68,3 68,4 103,6 

Gniezno 61,2 61,4 61,7 62,2 62,3 62,4 62,7 62,8 63,0 63,1 63,2 103,3 

Gostyń 74,0 74,5 74,8 76,6 76,9 77,3 77,7 77,8 77,9 77,6 77,5 104,7 

Grodzisk Wielkopolski 79,7 80,4 80,4 81,8 81,9 82,0 82,1 82,0 81,7 81,7 81,6 102,4 

Jarocin 72,5 73,0 73,3 74,3 74,5 74,7 75,2 75,3 75,5 75,8 75,9 104,7 

Kępno 72,2 72,3 72,6 74,1 74,5 74,7 74,9 75,2 75,2 75,2 75,3 104,3 

Koło 62,0 62,4 62,5 62,6 62,8 63,0 63,1 63,3 63,5 63,6 63,6 102,6 

Konin 62,7 62,9 63,1 62,9 63,1 63,3 63,4 63,5 63,5 63,6 63,8 101,8 

Kościan 71,4 71,4 71,8 72,4 72,7 72,8 73,0 73,1 73,1 73,3 73,1 102,4 

Krotoszyn 77,1 77,5 77,9 78,8 78,8 79,1 79,3 79,6 79,8 79,7 79,8 103,5 

Leszno 70,5 71,1 71,5 72,2 72,5 72,7 73,0 73,2 73,3 73,4 73,6 104,4 

Międzychód 64,0 64,5 64,9 66,2 66,8 67,1 67,5 67,8 68,3 68,8 69,3 108,3 

Nowy Tomyśl 70,7 71,2 71,4 71,7 71,8 71,9 71,7 71,7 71,5 71,4 71,4 101,0 

Oborniki 69,3 69,5 69,4 70,5 70,6 70,7 70,7 70,7 70,9 71,0 71,2 102,7 

Ostrzeszów 82,1 82,5 82,7 84,5 84,8 85,0 84,8 84,5 84,3 84,2 84,1 102,4 

Piła 62,9 63,2 63,5 64,2 64,3 64,4 64,6 64,7 64,8 64,9 64,9 103,2 

Pleszew 73,9 74,2 74,5 76,5 76,9 77,2 77,2 77,1 77,0 77,2 77,3 104,6 

Rawicz 65,8 65,7 65,8 66,8 66,8 66,9 66,8 66,9 66,8 66,8 66,7 101,4 

Słupca 68,4 68,8 68,9 69,4 69,6 69,6 69,7 69,8 70,0 70,2 70,4 102,9 

Szamotuły 73,7 73,5 73,9 75,1 75,3 75,7 75,9 76,2 76,1 75,9 76,0 103,1 

Śrem 61,7 61,8 61,9 62,7 62,8 62,9 63,0 63,0 63,0 63,0 62,9 101,9 

Środa Wielkopolska 68,6 69,2 69,6 70,4 70,8 70,9 71,3 71,7 72,1 72,1 72,5 105,7 

Trzcianka 68,7 69,3 69,8 71,0 71,3 71,7 72,0 72,2 72,5 72,8 72,8 106,0 

Turek 62,5 62,7 63,0 62,7 62,8 63,0 63,1 63,3 63,4 63,5 63,6 101,8 

Wągrowiec 69,5 70,1 70,4 71,7 71,9 72,1 72,2 72,3 72,1 72,1 72,0 103,6 

Wolsztyn 74,0 74,1 74,2 75,0 75,2 75,3 75,5 75,6 75,7 75,7 75,8 102,4 

Września 67,8 68,4 68,5 68,6 68,8 68,9 68,9 68,9 69,0 68,7 67,8 100,0 

Złotów 69,7 69,9 70,2 71,1 71,4 71,5 71,6 71,8 71,8 72,0 72,0 103,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.43. Liczba mieszkań na 1 000 ludności w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Liczba mieszkań na 1 000 ludności Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 348,9 351,0 354,2 330,7 333,3 336,1 341,3 344,6 346,9 349,8 353,8 101,4 

Czarnków 339,4 341,4 343,9 342,0 347,0 350,2 352,5 356,8 364,6 369,8 374,2 110,3 

Gniezno 339,5 343,3 346,7 354,2 358,0 361,4 366,0 369,0 374,9 379,3 384,2 113,2 

Gostyń 296,7 300,3 301,6 311,1 313,6 317,9 320,5 324,5 329,9 337,4 344,0 115,9 

Grodzisk Wielkopolski 302,1 302,8 307,4 311,2 314,1 317,0 319,8 323,4 331,4 336,5 344,0 113,9 

Jarocin 325,2 331,5 335,3 335,7 338,7 341,7 343,6 346,1 347,9 351,5 355,4 109,3 

Kępno 342,7 344,5 348,2 350,0 353,6 356,3 359,6 361,1 364,2 377,0 385,4 112,5 

Koło 370,0 371,3 372,9 365,1 370,9 374,1 375,3 379,0 382,4 387,4 390,5 105,5 

Konin 352,6 356,1 359,7 363,5 366,6 370,4 374,5 381,5 386,0 391,3 395,6 112,2 

Kościan 329,5 335,5 337,2 347,6 349,9 355,8 360,4 364,5 371,9 373,8 381,4 115,8 

Krotoszyn 321,1 322,9 324,5 327,6 332,0 334,1 338,0 342,0 346,3 350,9 356,2 110,9 

Leszno 343,1 347,5 348,6 359,1 361,2 362,9 365,7 367,3 371,4 378,4 380,5 110,9 

Międzychód 337,0 339,7 342,9 346,8 354,6 356,6 361,5 366,2 370,8 374,7 379,4 112,6 

Nowy Tomyśl 324,0 329,2 330,7 333,5 335,3 339,1 349,2 350,9 359,1 370,6 376,8 116,3 

Oborniki 328,9 331,4 340,7 348,9 350,8 352,4 356,3 357,1 360,0 361,3 364,6 110,9 

Ostrzeszów 333,7 333,2 333,0 331,8 334,0 338,0 345,5 350,9 356,2 361,1 366,8 109,9 

Piła 343,1 344,5 346,4 357,4 360,0 361,4 364,6 368,3 370,6 374,4 378,2 110,2 

Pleszew 318,9 322,0 325,8 325,4 328,8 333,3 337,2 340,8 343,9 346,9 354,5 111,2 

Rawicz 352,0 358,8 360,2 368,6 371,5 376,6 381,5 384,3 390,5 394,7 401,5 114,1 

Słupca 337,4 344,9 351,4 344,6 348,0 356,3 360,2 362,4 370,0 372,0 373,2 110,6 

Szamotuły 320,3 327,4 328,4 352,2 355,8 358,6 359,5 366,0 369,9 377,3 380,2 118,7 

Śrem 321,0 323,5 325,4 328,9 336,2 340,1 343,4 349,3 356,3 362,8 369,0 115,0 

Środa Wielkopolska 325,2 326,9 328,6 338,4 340,9 346,0 347,1 353,4 356,8 366,6 372,7 114,6 

Trzcianka 324,9 328,3 330,8 324,1 327,9 329,8 332,8 333,6 336,5 338,3 342,1 105,3 

Turek 350,8 356,2 358,7 351,2 355,1 358,1 365,8 368,8 371,8 375,7 378,7 108,0 

Wągrowiec 325,9 329,6 331,5 335,8 339,6 343,8 350,8 355,7 364,2 369,2 372,7 114,4 

Wolsztyn 327,7 330,0 333,5 327,1 327,6 329,6 332,3 333,4 338,3 339,7 344,2 105,0 

Września 340,8 349,1 353,0 349,9 355,0 359,9 366,6 373,9 380,1 392,4 415,1 121,8 

Złotów 324,1 330,0 331,6 332,6 334,0 339,9 345,8 351,2 359,0 363,2 367,0 113,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
87 

Tab. 2.44. Udział mieszkań wyposażonych w łazienkę w liczbie mieszkań ogółem w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 

Odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę (%) Zmiana  
w okresie  
2007-2017 

(p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 93,0 93,1 93,1 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 4,5 

Czarnków 95,2 95,4 95,4 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 2,4 

Gniezno 89,7 89,8 89,8 95,3 95,3 95,4 95,4 95,4 95,5 95,5 95,6 5,9 

Gostyń 95,2 95,3 95,3 97,2 97,2 97,2 97,2 97,3 97,3 97,4 97,4 2,2 

Grodzisk Wielkopolski 89,3 89,4 89,6 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 94,8 95,0 5,7 

Jarocin 92,6 92,8 92,9 96,3 96,3 96,4 96,4 96,4 96,4 96,5 96,5 3,9 

Kępno 92,7 92,8 92,8 96,6 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,8 96,9 4,2 

Koło 93,0 93,0 93,0 95,8 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 2,9 

Konin 97,2 97,2 97,2 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 0,6 

Kościan 91,8 91,9 91,9 95,7 95,7 95,7 95,8 95,8 95,9 95,9 96,0 4,2 

Krotoszyn 90,2 90,3 90,4 94,3 94,4 94,4 94,4 94,5 94,5 94,6 94,7 4,5 

Leszno 93,1 93,2 93,4 96,6 96,6 96,6 96,7 96,7 96,7 96,7 96,8 3,7 

Międzychód 93,9 93,9 94,0 97,7 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 3,9 

Nowy Tomyśl 95,6 95,7 95,7 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,3 98,3 98,4 2,8 

Oborniki 92,3 92,4 92,6 95,8 95,8 95,9 95,9 95,9 95,9 96,0 96,0 3,7 

Ostrzeszów 92,9 92,9 93,0 96,2 96,2 96,3 96,3 96,4 96,4 96,4 96,5 3,6 

Piła 95,1 95,1 95,2 97,2 97,2 97,2 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 2,2 

Pleszew 90,7 90,7 90,8 94,4 94,4 94,4 94,5 94,5 94,5 94,6 94,6 3,9 

Rawicz 89,1 89,2 89,3 94,5 94,5 94,6 94,6 94,7 94,7 94,7 94,8 5,7 

Słupca 95,1 95,1 95,2 96,9 96,9 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 2,0 

Szamotuły 90,5 90,7 90,7 95,7 95,7 95,8 95,8 95,8 95,9 95,9 96,0 5,5 

Śrem 96,6 96,6 96,6 98,5 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,7 2,1 

Środa Wielkopolska 92,0 92,1 92,2 95,7 95,8 95,9 95,9 96,0 96,0 96,2 96,3 4,3 

Trzcianka 95,1 95,2 95,2 97,6 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 2,6 

Turek 94,6 94,7 94,7 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 2,3 

Wągrowiec 93,1 93,3 93,3 96,5 96,6 96,7 96,8 96,8 96,9 97,0 97,0 3,9 

Wolsztyn 94,6 94,7 94,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,9 2,3 

Września 94,6 94,7 94,8 97,7 97,7 97,8 97,8 97,9 97,9 98,0 98,1 3,5 

Złotów 94,9 94,9 95,0 97,6 97,6 97,6 97,7 97,7 97,7 97,8 97,8 2,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.45. Udział mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie w liczbie mieszkań ogółem  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 

Odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (%) Zmiana  
w okresie 
2007-2017 

(p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 85,4 85,5 85,6 89,5 89,6 89,7 89,7 89,7 89,7 89,8 89,8 4,4 

Czarnków 86,2 86,5 86,6 87,8 87,8 87,9 87,9 87,9 88,0 88,1 88,1 1,9 

Gniezno 76,3 76,6 76,7 78,7 78,9 79,1 79,3 79,4 79,6 79,8 80,0 3,7 

Gostyń 91,2 91,2 91,3 92,8 92,9 92,9 93,3 93,4 93,4 93,6 93,7 2,5 

Grodzisk Wielkopolski 82,1 82,3 82,6 85,6 85,8 86,1 86,3 86,5 86,9 87,2 87,5 5,4 

Jarocin 84,2 84,6 84,8 86,8 86,9 87,0 87,1 87,2 87,3 87,4 87,5 3,3 

Kępno 80,2 80,4 80,5 83,2 83,3 83,5 83,6 83,6 83,7 84,0 84,3 4,1 

Koło 85,1 85,2 85,2 87,1 87,2 87,2 87,2 87,3 87,4 87,4 87,4 2,3 

Konin 93,3 93,4 93,4 94,0 94,0 94,0 94,0 94,1 94,1 94,2 94,2 0,9 

Kościan 80,6 80,9 81,0 83,8 83,8 84,0 84,2 84,4 84,7 84,8 85,1 4,5 

Krotoszyn 76,1 76,3 76,5 78,7 79,0 79,1 79,2 79,4 79,5 79,8 80,1 4,0 

Leszno 84,0 84,3 84,5 85,8 85,9 85,9 86,0 86,1 86,2 86,4 86,5 2,5 

Międzychód 77,6 77,8 78,1 80,5 80,9 81,0 81,1 81,2 81,3 81,5 81,7 4,1 

Nowy Tomyśl 88,1 88,2 88,3 89,9 90,0 90,0 90,2 90,3 90,5 90,7 90,8 2,7 

Oborniki 85,8 85,9 86,3 88,1 88,2 88,3 88,4 88,4 88,5 88,6 88,6 2,8 

Ostrzeszów 85,3 85,4 85,6 87,8 87,9 88,0 88,2 88,4 88,5 88,6 88,8 3,5 

Piła 91,3 91,3 91,4 92,3 92,3 92,4 92,5 92,5 92,6 92,6 92,7 1,4 

Pleszew 82,4 82,4 82,6 85,4 85,4 85,5 85,9 86,0 86,1 86,1 86,3 3,9 

Rawicz 77,0 77,4 77,5 80,6 80,8 80,9 81,1 81,2 81,3 81,5 81,7 4,7 

Słupca 89,5 89,7 89,8 91,4 91,4 91,6 91,6 91,7 91,8 91,9 91,9 2,4 

Szamotuły 78,2 78,4 79,0 82,2 82,3 82,4 82,4 82,6 82,8 83,1 83,3 5,1 

Śrem 87,0 87,1 87,2 88,7 88,9 89,1 89,1 89,2 89,4 89,6 89,8 2,8 

Środa Wielkopolska 85,9 86,1 86,2 87,5 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,9 89,2 3,3 

Trzcianka 84,5 84,7 84,9 85,5 85,7 85,7 85,8 85,8 85,9 86,0 86,1 1,6 

Turek 83,2 83,3 83,3 85,7 85,7 85,7 86,1 86,1 86,8 86,8 86,8 3,6 

Wągrowiec 85,0 85,3 85,4 87,4 87,6 87,8 88,1 88,4 88,7 88,9 89,1 4,1 

Wolsztyn 85,9 86,1 86,3 87,5 87,5 87,5 87,6 87,6 87,6 87,7 87,8 1,9 

Września 85,9 86,2 86,4 87,5 87,6 87,8 88,1 88,4 88,6 89,0 89,7 3,8 

Złotów 86,8 87,0 87,1 89,0 89,1 89,3 89,4 89,5 89,7 89,9 89,9 3,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Dostępność infrastruktury sieciowej jest na ogół większa w miastach niż na 

terenach wiejskich i jest zróżnicowana jeśli chodzi o rodzaj instalacji. Najwyższe, bliskie 

100%, wartości odsetka korzystających z instalacji dotyczą sieci wodociągowej, a najniższe 

sieci gazowej.  

Podobna sytuacja występowała w miastach średnich Wielkopolski. Po 2015 roku 

Kępno, Środa Wielkopolska, Wolsztyn oraz Września mogły się pochwalić faktem, iż 100% 

mieszkańców korzystało z sieci wodociągowej. Względnie najmniej korzystną sytuacją pod 

tym względem cechował się natomiast Grodzisk Wielkopolski, w którym odsetek ten 

kształtował w granicach 88,0-92,2%. Największy wzrost wartości wskaźnika w latach  

2007-2017 zaobserwowano w Obornikach (o 7,8 p.p.) i Grodzisku Wielkopolskim (o 4,2 p.p.) 

(tab. 2.46). Do miejscowości o największej gęstości sieci wodociągowej (powyżej 1 000 km 

na 100 km2) należały w 2017 roku Oborniki, Kępno i Rawicz. W Obornikach zanotowano 
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także rekordowy wzrost jej gęstości (od 2007 roku o 288,5%). Do miast średnich o względnie 

najniższym zagęszczeniu sieci wodociągowej (poniżej 300 km na 100 km2) należały 

natomiast Piła Konin i Pleszew. 

W przypadku sieci kanalizacyjnej największy odsetek z niej korzystających 

zaobserwowano w Nowym Tomyślu i Gostyniu, gdzie od 2015 roku osiągał on poziom 

99,9%, i w Wolsztynie (98,3% w 2017 roku) (tab. 2.47). W 2007 roku najgorsza sytuacja pod 

tym względem występowała w Grodzisku Wielkopolskim (73,2%) i Obornikach (73,9%), zaś 

najlepsza w Wolsztynie (97,2%) i Śremie (95,8%). W 2017 roku najniższe wartości wskaźnika 

osiągnęły natomiast Środa Wielkopolska (81,8%), Krotoszyn (86,1%) i Pleszew (86,2%),  

a najwyższe Gostyń i Nowy Tomyśl (po 99,9%). Najmniejszy wzrost odsetka korzystających  

z sieci kanalizacyjnej w latach 2007-2017 zaobserwowano w Środzie Wielkopolskiej  

(o 0,1 p.p.), a największy w Obornikach (o 20,1 p.p.) i Grodzisku Wielkopolskim (o 17,7 p.p.). 

W latach 2007-2017 najniższą gęstość sieci kanalizacyjnej wśród miast średnich 

Wielkopolski odnotowano w Pile (poniżej 200 km na 100 km2), a najwyższą (prawie 7-krotnie 

wyższą niż w Pile) w Rawiczu (ponad 1 000 km na 100 km2). W okresie tym największy 

wzrost gęstości sieci kanalizacyjnej zaobserwowano w Obornikach (o 98,2%) i Środzie 

Wielkopolskiej (o 95,8%), natomiast najmniejszy w Szamotułach (o 1,7%) i Nowym Tomyślu 

(o 2,8%). Warto także zwrócić uwagę na to, że wśród wielkopolskich miast średnich istniała 

także jednostka – Koło, w której wartość tego wskaźnika uległa zmniejszeniu (o 12,9%). 

Jak już wspomniano, najmniej rozwiniętą siecią w miastach jest sieć gazowa. Jeśli 

chodzi o odsetek korzystających z tego typu instalacji to wśród wielkopolskich miast średnich 

najniższe jego wartości zaobserwowano w Słupcy (w której do 2013 roku nie było w ogóle 

sieci gazowej), a także Kole, Pleszewie i Złotowie (tab. 2.48). Najwyższymi wartościami 

wskaźnika charakteryzowały się natomiast Wolsztyn, Chodzież, Śrem i Kościan. Największą 

gęstość instalacji gazowej w latach 2007-2017 (powyżej 700 km na 100 km2) 

zaobserwowano w Kościanie, Nowym Tomyślu i Rawiczu, a w 2017 roku do tego zestawienia 

dołączył także Wolsztyn (1 051,5 km na 100 km2), który w analizowanym okresie odnotował 

największy wzrost wartości tego wskaźnika (o 89,8%). Do miast o najmniejszej gęstości sieci 

gazowej (poniżej 300 km na 100 km2) należały Konin, Piła i Turek. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wyniosła w polskich 

miastach w 2017 roku 27,2 m2 (GUS, 2017). W miastach średnich Wielkopolski kształtowała 

się ona natomiast na poziomie 26,6 m2, a więc była niższa od charakterystyki ogólnopolskiej 

o nieco ponad 2%. Najwyższą średnią wartość wskaźnika w latach 2007-2017 osiągały: 

Ostrzeszów (28,9 m2), Szamotuły (26,7 m2), Kępno (26,6 m2), Krotoszyn (26,5 m2), Leszno 

(26,3 m2) i Grodzisk Wielkopolski (26,0 m2) (ryc. 2.9). Należy wskazać, że są to miasta,  

w których znaczna część zasobów mieszkaniowych ma charakter domów jednorodzinnych. 

Najniższe wartości wskaźnika odnotowały natomiast: Śrem (21,4 m2), Gniezno (22,6 m2), 

Turek (22,9 m2), Piła (23,2 m2), Konin (23,6 m2) i Koło (23,7 m2).  

W latach 2007-2017 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę  

w wielkopolskich miastach średnich zwiększała się z roku na rok – od 23 m2 do 26,6 m2 

(wzrost o 15,7%) (tab. 2.49). Najwyższą dynamikę zmian (wzrostu) wartości wskaźnika 

odnotowano w tym okresie w Szamotułach (o 22,5%), Gostyniu (o 21,9%), Międzychodzie  

(o 21,8%), Wrześni (o 21,7%) i Śremie (o 21,1%), natomiast najniższą w przypadku 

Chodzieży (o 5,9%), Wolsztyna (o 7,4%) i Koła (o 7,8%). 
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Tab. 2.46. Odsetek osób korzystających z wodociągu oraz gęstość instalacji wodociągowej w miastach średnich województwa wielkopolskiego  
w wybranych latach okresu 2007-2017 

Nazwa miasta 
Odsetek osób korzystających z wodociągu (%) Zmiana w okresie  

2007-2017 (p.p.) 

Gęstość sieci wodociągowej (km/100 km2) Wskaźnik dynamiki  
(2007=100) 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Chodzież 98,5 98,6 98,6 98,7 98,8 98,9 0,4 605,3 611,6 626,5 629,6 639,0 646,8 106,9 

Czarnków 98,1 98,1 98,1 98,3 98,3 98,4 0,3 323,7 318,7 318,7 318,7 318,7 314,7 97,2 

Gniezno 97,8 97,9 98,0 98,0 98,1 98,1 0,3 364,3 370,9 379,1 627,1 718,0 732,8 201,2 

Gostyń 96,3 96,4 96,3 96,4 99,9 99,9 3,6 530,3 559,3 574,2 581,6 599,6 615,0 116,0 

Grodzisk Wielkopolski 88,0 88,0 88,0 88,4 92,1 92,2 4,2 251,5 290,0 293,2 320,2 328,9 350,4 139,3 

Jarocin 98,1 98,1 98,2 98,2 98,7 98,6 0,5 560,1 566,9 566,3 577,9 571,7 585,9 104,6 

Kępno 98,6 98,6 98,6 98,7 100,0 100,0 1,4 1 143,8 1 166,9 1 177,2 1 177,2 1 209,2 1 213,1 106,1 

Koło 96,2 96,2 96,3 96,3 96,4 96,5 0,3 312,6 324,2 328,5 435,4 442,6 450,5 144,1 

Konin 97,2 97,2 97,3 97,3 97,4 97,4 0,2 215,5 215,1 227,7 228,1 230,3 233,8 108,5 

Kościan 98,7 98,7 98,7 98,8 99,9 99,9 1,2 655,3 662,1 673,5 683,7 694,0 711,0 108,5 

Krotoszyn 98,0 98,0 98,0 98,1 99,5 99,6 1,6 385,1 388,6 394,9 405,5 406,8 423,2 109,9 

Leszno 98,3 98,3 98,4 98,6 98,6 98,5 0,2 484,6 496,9 441,3 468,0 474,9 493,1 101,8 

Międzychód 96,3 96,4 96,5 96,6 96,8 97,0 0,7 199,1 262,2 290,8 296,6 295,1 313,8 157,6 

Nowy Tomyśl 99,4 99,5 99,5 99,6 99,9 99,9 0,5 2 903,8 3 348,1 3 501,9 3 532,7 855,8 861,5 29,7 

Oborniki 90,9 97,3 97,4 98,6 98,6 98,7 7,8 388,5 1 442,5 1 470,2 1 483,7 1 493,6 1 509,2 388,5 

Ostrzeszów 98,7 98,7 98,7 98,7 98,8 98,8 0,1 620,0 626,5 627,4 629,8 632,3 634,0 102,3 

Piła 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,6 0,2 136,2 147,4 185,9 199,0 203,6 216,8 159,2 

Pleszew 94,2 94,3 94,3 94,5 94,6 94,7 0,5 253,4 260,3 261,0 257,8 262,3 276,5 109,1 

Rawicz 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 0,1 958,7 1 003,9 1 054,3 1 071,1 1 084,0 1 133,1 118,2 

Słupca 97,5 97,8 98,0 98,0 98,0 98,1 0,6 290,3 326,2 341,7 347,6 351,5 357,3 123,1 

Szamotuły 98,5 98,5 98,6 98,6 99,9 99,9 1,4 584,9 621,6 565,0 569,5 570,4 580,3 99,2 

Śrem 98,2 98,3 98,3 98,4 99,9 99,9 1,7 567,5 591,8 603,9 630,6 630,6 637,0 112,2 

Środa Wielkopolska 99,2 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0 0,8 363,2 404,3 411,6 445,5 490,5 449,2 123,7 

Trzcianka 97,8 97,8 97,8 97,9 99,2 99,2 1,4 337,2 350,3 350,3 367,8 372,1 385,2 114,2 

Turek 99,2 99,2 99,2 99,2 99,9 99,9 0,7 455,2 507,7 523,2 537,4 552,9 562,8 123,6 

Wągrowiec 98,2 98,3 98,3 98,4 99,4 99,4 1,2 370,7 373,0 381,9 412,8 431,3 439,7 118,6 

Wolsztyn 99,0 99,0 99,1 99,3 100,0 100,0 1,0 749,0 807,5 822,2 861,9 836,8 861,9 115,1 

Września 97,9 98,4 98,8 98,9 100,0 100,0 2,1 531,0 545,2 578,9 617,4 630,0 652,8 122,9 

Złotów 99,1 99,1 99,1 99,1 99,9 99,9 0,8 315,2 354,9 389,5 435,2 438,7 420,6 133,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.47. Odsetek osób korzystających z kanalizacji oraz gęstość instalacji kanalizacyjnej w miastach średnich województwa wielkopolskiego  
w wybranych latach okresu 2007-2017 

Nazwa miasta 
Odsetek osób korzystających z kanalizacji (%) Zmiana w okresie  

2007-2017 (p.p.) 

Gęstość sieci kanalizacyjnej (km/100 km2) Wskaźnik dynamiki  
(2007=100) 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Chodzież 91,6 92,5 92,6 93,6 94,8 94,8 3,2 487,1 526,2 529,4 534,1 577,1 606,9 124,6 

Czarnków 94,5 94,6 94,6 94,7 94,9 95,0 0,5 299,0 293,8 297,8 306,8 307,8 322,5 107,9 

Gniezno 86,2 86,6 87,1 87,8 88,4 88,5 2,3 288,2 287,4 301,0 323,9 406,4 426,4 148,0 

Gostyń 93,7 93,7 93,7 93,7 99,9 99,9 6,2 445,4 460,3 503,3 507,7 529,3 534,7 120,0 

Grodzisk Wielkopolski 73,2 73,2 75,1 75,7 90,5 90,9 17,7 406,4 406,4 417,4 437,1 462,9 481,6 118,5 

Jarocin 92,0 92,1 92,3 92,4 92,7 92,0 0,0 562,2 565,6 562,2 573,1 579,6 580,3 103,2 

Kępno 87,4 87,5 87,5 87,8 92,0 92,1 4,7 840,8 851,1 852,4 853,7 867,8 872,9 103,8 

Koło 87,1 87,2 87,5 87,8 88,0 88,1 1,0 353,1 358,8 362,5 299,6 304,0 307,6 87,1 

Konin 91,1 91,5 91,7 92,2 92,9 93,0 1,9 202,6 210,1 218,2 220,3 221,4 227,9 112,5 

Kościan 94,8 94,9 95,0 95,1 95,2 95,3 0,5 605,2 603,0 616,6 626,8 626,8 638,2 105,5 

Krotoszyn 84,7 84,9 85,0 85,2 85,4 86,1 1,4 276,4 277,3 277,3 279,5 266,2 289,7 104,8 

Leszno 93,0 93,0 93,6 93,8 98,0 98,0 5,0 527,3 541,1 598,2 617,4 628,1 645,3 122,4 

Międzychód 92,1 92,2 92,3 92,4 92,6 92,8 0,7 389,7 389,7 441,3 448,4 448,4 462,8 118,8 

Nowy Tomyśl 93,6 94,1 94,2 97,0 99,9 99,9 6,3 763,5 825,0 832,7 848,1 759,6 784,6 102,8 

Oborniki 73,9 76,2 92,6 93,6 93,7 94,0 20,1 238,6 390,6 413,4 463,1 469,5 473,0 198,2 

Ostrzeszów 89,2 89,2 89,4 89,5 89,9 90,1 0,9 451,8 474,0 483,9 503,7 531,7 510,3 112,9 

Piła 95,0 95,1 95,1 95,2 95,2 95,3 0,3 148,3 152,7 159,4 163,0 163,0 180,6 121,8 

Pleszew 82,0 82,4 84,2 85,4 85,8 86,2 4,2 250,4 254,9 266,4 329,6 346,0 373,7 149,2 

Rawicz 88,1 88,8 88,9 91,6 91,6 91,8 3,7 1 059,4 1 073,6 1 179,6 1 195,1 1 201,6 1 222,2 115,4 

Słupca 88,2 88,7 89,7 90,0 90,4 90,7 2,5 275,7 301,9 321,4 336,9 351,5 368,9 133,8 

Szamotuły 91,5 91,8 91,9 92,2 92,4 92,7 1,2 515,4 527,3 506,3 518,1 524,4 524,4 101,7 

Śrem 95,8 95,9 95,9 96,1 96,2 96,3 0,5 447,0 460,8 461,6 481,0 484,2 517,4 115,7 

Środa Wielkopolska 81,7 82,3 82,5 83,0 83,9 81,8 0,1 170,2 204,1 209,1 219,1 222,5 333,2 195,8 

Trzcianka 93,7 93,8 93,9 94,0 94,1 94,1 0,4 187,4 191,8 224,0 226,2 231,1 238,3 127,2 

Turek 94,7 94,8 94,8 95,7 95,7 95,7 1,0 338,9 342,6 346,9 371,7 379,7 384,0 113,3 

Wągrowiec 91,0 91,2 91,4 91,8 93,6 93,8 2,8 338,8 342,1 365,7 385,3 403,3 413,9 122,2 

Wolsztyn 97,2 97,5 97,8 98,3 98,3 98,3 1,1 751,0 759,4 767,8 801,3 786,6 786,6 104,7 

Września 87,6 90,9 91,5 91,7 91,9 92,1 4,5 513,7 541,2 551,5 605,7 612,7 641,8 124,9 

Złotów 94,9 95,0 95,0 94,7 96,0 96,0 1,1 479,3 519,9 523,3 524,2 526,8 537,1 112,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.48. Odsetek osób korzystających z sieci gazowej oraz gęstość instalacji gazowej w miastach średnich województwa wielkopolskiego  
w wybranych latach okresu 2007-2017 

Nazwa miasta 
Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) Zmiana w okresie  

2007-2017 (p.p.) 

Gęstość sieci gazowej (km/100 km2) Wskaźnik dynamiki  
(2007=100) 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Chodzież 87,9 90,3 90,2 97,1 96,8 97,5 9,6 454,4 463,1 466,9 482,1 483,7 482,5 106,2 

Czarnków 92,9 95,0 94,9 94,4 91,5 95,5 2,6 284,1 275,6 299,2 302,4 333,1 335,4 118,1 

Gniezno 85,6 88,2 88,1 87,8 87,7 87,4 1,8 451,1 465,6 475,2 477,4 482,2 505,8 112,1 

Gostyń 90,4 94,5 95,9 93,3 92,2 92,6 2,2 516,4 578,2 602,3 596,6 618,5 629,2 121,8 

Grodzisk Wielkopolski 77,3 81,6 83,6 85,6 79,2 79,1 1,8 273,2 279,0 302,8 321,3 340,7 344,5 126,1 

Jarocin 77,8 80,3 80,8 80,4 80,5 83,0 5,2 563,1 547,2 562,4 566,9 569,6 663,5 117,8 

Kępno 79,2 79,4 79,3 82,3 82,2 80,0 0,8 442,0 514,0 520,1 511,4 548,7 605,5 137,0 

Koło 4,9 7,6 8,1 8,4 8,5 8,9 4,0 305,1 319,6 323,4 330,7 341,7 343,5 112,6 

Konin 32,6 32,8 32,9 33,9 33,1 33,1 0,5 156,4 161,4 170,6 180,0 183,8 185,4 118,5 

Kościan 97,8 99,5 99,3 95,7 95,9 95,9 -1,9 905,7 907,8 933,9 950,7 970,5 986,0 108,9 

Krotoszyn 79,7 79,1 79,0 80,6 78,6 79,7 0,0 313,8 340,1 341,5 339,1 366,8 387,9 123,6 

Leszno 89,8 92,4 91,7 88,9 87,9 87,4 -2,4 586,3 609,7 631,9 643,3 650,7 654,5 111,6 

Międzychód 89,0 87,5 85,4 84,4 83,2 95,0 6,0 529,7 542,9 581,6 581,6 587,7 657,3 124,1 

Nowy Tomyśl 94,4 94,2 96,0 96,4 95,5 93,6 -0,8 746,5 752,3 789,7 803,0 809,8 903,0 121,0 

Oborniki 85,8 84,6 84,8 86,7 87,1 87,3 1,5 346,9 355,3 365,4 369,4 382,6 386,7 111,5 

Ostrzeszów 78,0 79,6 79,5 77,2 76,2 75,3 -2,7 454,0 458,6 471,7 473,5 489,9 505,5 111,3 

Piła 90,7 90,7 90,0 87,3 86,4 85,0 -5,7 188,4 191,0 192,5 197,0 201,5 205,7 109,2 

Pleszew 0,8 7,8 9,9 11,3 12,7 14,1 13,3 236,6 249,4 260,5 269,3 283,7 311,5 131,7 

Rawicz 87,7 88,7 88,5 86,2 85,2 84,5 -3,2 715,2 726,5 748,8 748,8 886,1 895,3 125,2 

Słupca 0,0 0,0 0,0 1,9 3,5 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 326,1 387,2 412,3 126,4* 

Szamotuły 6,7 21,0 23,3 23,0 24,3 27,5 20,8 608,4 623,7 600,6 609,7 616,9 625,2 102,8 

Śrem 96,5 96,2 99,9 98,1 97,0 96,6 0,1 542,3 560,7 575,6 577,7 582,3 592,7 109,3 

Środa Wielkopolska 88,2 90,1 91,4 90,8 90,0 91,1 2,9 308,6 317,7 341,5 364,1 366,6 375,4 121,6 

Trzcianka 10,1 21,6 22,2 23,1 23,2 25,8 15,7 297,7 302,8 310,3 314,7 331,7 332,7 111,8 

Turek 12,7 14,7 15,0 15,4 15,6 15,5 2,8 229,2 235,6 240,7 241,3 250,6 255,5 111,5 

Wągrowiec 74,1 80,1 81,7 81,5 80,0 79,3 5,2 429,7 448,7 459,9 487,2 509,4 496,3 115,5 

Wolsztyn 94,3 93,8 93,7 99,7 99,6 98,9 4,6 554,0 570,8 578,9 581,9 589,4 1 051,5 189,8 

Września 28,8 35,8 37,5 44,6 46,8 49,8 21,0 496,2 521,1 534,7 546,6 557,1 596,7 120,3 

Złotów 5,5 10,5 10,9 11,0 12,2 13,0 7,5 322,3 322,3 324,8 324,8 328,5 328,5 101,9 

* 2013=100  Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.49. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m2) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 23,7 23,9 24,3 23,2 23,4 23,6 24,0 24,3 24,5 24,7 25,1 105,9 

Czarnków 22,4 22,6 22,9 23,0 23,5 23,7 23,9 24,3 24,8 25,3 25,6 114,3 

Gniezno 20,8 21,1 21,4 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,6 23,9 24,3 116,8 

Gostyń 21,9 22,4 22,6 23,8 24,1 24,6 24,9 25,2 25,7 26,2 26,7 121,9 

Grodzisk Wielkopolski 24,1 24,3 24,7 25,5 25,7 26,0 26,3 26,5 27,1 27,5 28,1 116,6 

Jarocin 23,6 24,2 24,6 24,9 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,6 27,0 114,4 

Kępno 24,8 24,9 25,3 25,9 26,4 26,6 26,9 27,1 27,4 28,3 29,0 116,9 

Koło 23,0 23,2 23,3 22,9 23,3 23,6 23,7 24,0 24,3 24,6 24,8 107,8 

Konin 22,1 22,4 22,7 22,9 23,1 23,4 23,7 24,2 24,5 24,9 25,2 114,0 

Kościan 23,5 24,0 24,2 25,2 25,4 25,9 26,3 26,7 27,2 27,4 27,9 118,7 

Krotoszyn 24,8 25,0 25,3 25,8 26,2 26,4 26,8 27,2 27,6 28,0 28,4 114,5 

Leszno 24,2 24,7 24,9 25,9 26,2 26,4 26,7 26,9 27,2 27,8 28,0 115,7 

Międzychód 21,6 21,9 22,3 23,0 23,7 23,9 24,4 24,8 25,3 25,8 26,3 121,8 

Nowy Tomyśl 22,9 23,4 23,6 23,9 24,1 24,4 25,0 25,2 25,7 26,5 26,9 117,5 

Oborniki 22,8 23,0 23,6 24,6 24,8 24,9 25,2 25,3 25,5 25,7 26,0 114,0 

Ostrzeszów 27,4 27,5 27,5 28,1 28,3 28,7 29,3 29,6 30,0 30,4 30,9 112,8 

Piła 21,6 21,8 22,0 22,9 23,2 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,6 113,9 

Pleszew 23,6 23,9 24,3 24,9 25,3 25,7 26,0 26,3 26,5 26,8 27,4 116,1 

Rawicz 23,2 23,6 23,7 24,6 24,8 25,2 25,5 25,7 26,1 26,4 26,8 115,5 

Słupca 23,1 23,7 24,2 23,9 24,2 24,8 25,1 25,3 25,9 26,1 26,3 113,9 

Szamotuły 23,6 24,1 24,3 26,5 26,8 27,1 27,3 27,9 28,1 28,7 28,9 122,5 

Środa Wielkopolska 22,3 22,6 22,9 23,8 24,1 24,5 24,8 25,3 25,7 26,4 27,0 117,2 

Śrem 19,8 20,0 20,2 20,6 21,1 21,4 21,6 22,0 22,5 22,9 23,2 121,1 

Trzcianka 22,3 22,8 23,1 23,0 23,4 23,7 24,0 24,1 24,4 24,6 24,9 111,7 

Turek 21,9 22,3 22,6 22,0 22,3 22,6 23,1 23,3 23,6 23,9 24,1 110,1 

Wągrowiec 22,6 23,1 23,3 24,1 24,4 24,8 25,3 25,7 26,2 26,6 26,8 118,6 

Wolsztyn 24,3 24,4 24,7 24,5 24,6 24,8 25,1 25,2 25,6 25,7 26,1 107,4 

Września 23,1 23,9 24,2 24,0 24,4 24,8 25,3 25,8 26,2 27,0 28,1 121,7 

Złotów 22,6 23,1 23,3 23,6 23,8 24,3 24,8 25,2 25,8 26,1 26,4 116,8 

Średnia dla miast  
średnich Wielkopolski 

23,0 23,4 23,7 24,1 24,4 24,7 25,1 25,4 25,8 26,2 26,6 115,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 2.9. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W 2017 roku liczba osób przypadających na 1 mieszkanie wynosiła w polskich 

miastach 2,37 (GUS, 2017). Dla miast średnich województwa wielkopolskiego wartość tego 

wskaźnika osiągnęła natomiast poziom 2,69 osoby, co oznacza, że była o 13,5% niższa od 

średniej miary dla wszystkich polskich miast. Jest to zapewne skutek większego udziału 

domów jednorodzinnych w wielkopolskich miastach aniżeli w całej Polsce. Z racji rozmiarów, 

tego rodzaju zabudowa mieszkaniowa zwyczajowo charakteryzuje się większą liczbą 

mieszkańców niż w budownictwie wielorodzinnym. Najmniej osób na 1 mieszkanie, średnio 

dla całego okresu 2007-2017, przypadało w Rawiczu i Kole (po 2,66), Koninie (2,69), Turku  

i Lesznie (po 2,76) oraz Gnieźnie i Pile (po 2,77) (ryc. 2.10). Są to miasta, w których znaczna 

część zasobów mieszkaniowych ma charakter wielorodzinny, stąd przeciętnie mieszkania są 

mniejsze niż w budownictwie jednorodzinnym, a tym samym zamieszkuje je zwykle 

relatywnie mniejsza liczba osób. Najwięcej osób na 1 mieszkanie przypadało natomiast  

w Gostyniu (3,15), Grodzisku Wielkopolskim (3,14), Trzciance (3,02), Wolsztynie (3,0), 

Pleszewie (2,99) i Krotoszynie (2,98). Jest to grupa miast, w których znaczna część zasobów 
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ma charakter domów jednorodzinnych, dlatego też ich relatywnie duże rozmiary pozwalają na 

komfortowe zamieszkanie w nich większej liczby osób.  

Uśredniając, w całym okresie 2007-2017 w miastach średnich województwa 

wielkopolskiego obserwowano tendencję spadkową liczby osób przypadających na  

1 mieszkanie – spadek z 3,01 do 2,69 (tj. o 10,6%) (tab. 2.50). Największy spadek wartości 

wskaźnika odnotowano w tym czasie we Wrześni (o 17,8%), Szamotułach (o 15,7%), Nowym 

Tomyślu (o 14,2%), Kościanie (o 13,7%) i Gostyniu (o 13,7%), natomiast najmniejszy  

w przypadku Chodzieży (o 1,4%), Wolsztyna (o 4,9%) oraz Koła i Trzcianki (w obu miastach 

spadek o 5,2%). 

 

Ryc. 2.10. Przeciętna liczba osób przypadających na 1 mieszkanie w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.50. Przeciętna liczba osób przypadających na 1 mieszkanie w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Przeciętna liczba osób przypadających na 1 mieszkanie (os.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 2,87 2,85 2,82 3,02 3,00 2,98 2,93 2,90 2,88 2,86 2,83 98,6 

Czarnków 2,95 2,93 2,91 2,92 2,88 2,86 2,84 2,80 2,74 2,70 2,67 90,5 

Gniezno 2,95 2,91 2,88 2,82 2,79 2,77 2,73 2,71 2,67 2,64 2,60 88,1 

Gostyń 3,37 3,33 3,32 3,21 3,19 3,15 3,12 3,08 3,03 2,96 2,91 86,4 

Grodzisk Wielkopolski 3,31 3,30 3,25 3,21 3,18 3,15 3,13 3,09 3,02 2,97 2,91 87,9 

Jarocin 3,08 3,02 2,98 2,98 2,95 2,93 2,91 2,89 2,87 2,84 2,81 91,2 

Kępno 2,92 2,90 2,87 2,86 2,83 2,81 2,78 2,77 2,75 2,65 2,59 88,7 

Koło 2,70 2,69 2,68 2,74 2,70 2,67 2,66 2,64 2,61 2,58 2,56 94,8 

Konin 2,84 2,81 2,78 2,75 2,73 2,70 2,67 2,62 2,59 2,56 2,53 89,1 

Kościan 3,04 2,98 2,97 2,88 2,86 2,81 2,77 2,74 2,69 2,67 2,62 86,2 

Krotoszyn 3,11 3,10 3,08 3,05 3,01 2,99 2,96 2,92 2,89 2,85 2,81 90,4 

Leszno 2,91 2,88 2,87 2,78 2,77 2,76 2,73 2,72 2,69 2,64 2,63 90,4 

Międzychód 2,97 2,94 2,92 2,88 2,82 2,80 2,77 2,73 2,70 2,67 2,64 88,9 

Nowy Tomyśl 3,09 3,04 3,02 3,00 2,98 2,95 2,86 2,85 2,78 2,70 2,65 85,8 

Oborniki 3,04 3,02 2,93 2,87 2,85 2,84 2,81 2,80 2,78 2,77 2,74 90,1 

Ostrzeszów 3,00 3,00 3,00 3,01 2,99 2,96 2,89 2,85 2,81 2,77 2,73 91,0 

Piła 2,91 2,90 2,89 2,80 2,78 2,77 2,74 2,72 2,70 2,67 2,64 90,7 

Pleszew 3,14 3,11 3,07 3,07 3,04 3,00 2,97 2,93 2,91 2,88 2,82 89,8 

Rawicz 2,84 2,79 2,78 2,71 2,69 2,66 2,62 2,60 2,56 2,53 2,49 87,7 

Słupca 2,96 2,90 2,85 2,90 2,87 2,81 2,78 2,76 2,70 2,69 2,68 90,5 

Szamotuły 3,12 3,05 3,04 2,84 2,81 2,79 2,78 2,73 2,70 2,65 2,63 84,3 

Środa Wielkopolska 3,07 3,06 3,04 2,95 2,93 2,89 2,88 2,83 2,80 2,73 2,68 86,9 

Śrem 3,12 3,09 3,07 3,04 2,97 2,94 2,91 2,86 2,81 2,76 2,71 87,3 

Trzcianka 3,08 3,05 3,02 3,09 3,05 3,03 3,01 3,00 2,97 2,96 2,92 94,8 

Turek 2,85 2,81 2,79 2,85 2,82 2,79 2,73 2,71 2,69 2,66 2,64 92,6 

Wągrowiec 3,07 3,03 3,02 2,98 2,94 2,91 2,85 2,81 2,75 2,71 2,68 87,3 

Wolsztyn 3,05 3,03 3,00 3,06 3,05 3,03 3,01 3,00 2,96 2,94 2,90 95,1 

Września 2,93 2,86 2,83 2,86 2,82 2,78 2,73 2,67 2,63 2,55 2,41 82,3 

Złotów 3,09 3,03 3,02 3,01 2,99 2,94 2,89 2,85 2,79 2,75 2,72 88,0 

Średnia dla miast  
średnich Wielkopolski 

3,01 2,98 2,96 2,94 2,91 2,88 2,84 2,81 2,77 2,73 2,69 89,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Infrastruktura komunalna i mieszkalnictwo zostały dodatkowo ocenione (w badaniu 

ankietowym) przez władze miejskie pod względem stanu, dostępności oraz jakości  

w perspektywie ostatnich pięciu lat. Ocena 1 wskazywała na zdecydowane pogorszenie 

sytuacji, a ocena 5 na zdecydowane poprawienie się sytuacji. Jeśli w opinii władz miejskich 

sytuacja się nie zmieniła oceniano ją na 3.  

W zdecydowanej większości wielkopolskich miast średnich (20 miast, tj. 68,9%) 

władze wskazały, że stan infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa nieznacznie się poprawił 

(ryc. 2.11), a w sześciu jednostkach (20,7%): Grodzisku Wielkopolskim, Jarocinie, Koninie, 

Nowym Tomyślu, Środzie Wielkopolskiej i Wrześni, że zdecydowanie się poprawił w ciągu 

ostatnich pięciu lat. Jedynie władze Czarnkowa stwierdziły, że stan infrastruktury komunalnej 

i mieszkalnictwa nieznacznie się pogorszył.  
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Ryc. 2.11. Stan, dostępność i jakość infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w opinii władz tych miast 

 
STAN 

 
DOSTĘPNOŚĆ 

 
JAKOŚĆ 

Objaśnienia: 1 – zdecydowanie pogorszyło się, 2 – nieznacznie się pogorszyło, 3 – nie zmieniło się, 4 – nieznacznie 
się poprawiło, 5 – zdecydowanie się poprawiło 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Władze Rawicza, Słupcy i Turku zadeklarowały, że dostępność do infrastruktury 

komunalnej i mieszkalnictwa nieznacznie się pogorszyła w ostatnich pięciu latach.  

W 12 miastach (41,4% ogółu miast średnich) sytuacja w tym zakresie nieznacznie się 

poprawiła, a w ośmiu jednostkach (27,6%) poprawiła się zdecydowanie.  

W przypadku jakości infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa żaden z respondentów 

nie wskazał na jej zdecydowane bądź nieznaczne pogorszenie w ostatnich pięciu latach.  

W dwóch przypadkach – w Czarnkowie i Złotowie jej jakość, zdaniem władz miejskich, nie 

zmieniła się, natomiast w Grodzisku Wielkopolskim, Międzychodzie, Nowym Tomyślu  

i Wrześni uznano, że zdecydowanie się ona poprawiła. W pozostałych 23 miastach średnich 

(79,3% ogółu badanych) jakość infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa, w opinii włodarzy 

miast, nieznacznie się poprawiła. 

W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze infrastruktura 

komunalna i mieszkalnictwo w 2017 roku wykorzystano analizę skupień, w której 

uwzględniono następujące informacje: 

1) przeciętna powierzchnia mieszkania (komunal1), 

2) liczba mieszkań na 1 000 ludności (komunal2), 

3) udział osób korzystających z instalacji kanalizacyjnej w ludności ogółem (komunal3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery infrastruktura komunalna  

i mieszkalnictwo. Na tych samych, zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę 

skupień techniką k-średnich wybierając cztery skupienia. W wyniku przeprowadzonej 

procedury miasta średnie województwa wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup 

(tab. 2.51, ryc. 2.12 A). 
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Tab. 2.51. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery infrastruktura 
komunalna i mieszkalnictwo w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Gniezno, Koło, Konin, Piła, 
Rawicz, Śrem, Turek, 

Września 

Czarnków, Kępno, Kościan, Leszno, 
Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, 

Słupca, Szamotuły, Wągrowiec, Złotów 

Chodzież, Gostyń, 
Jarocin, Trzcianka, 

Wolsztyn 

Grodzisk Wielkopolski, 
Krotoszyn, Ostrzeszów, 

Pleszew, Środa Wielkopolska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.12. Wykresy k-średnich dla sfery infrastruktura komunalna i mieszkalnictwo  
w 2017 roku (A) i w okresie 2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Czynnikiem, który w największym stopniu zadecydował o rozlokowaniu miast do 

poszczególnych grup była przeciętna powierzchnia mieszkania.  

W pierwszej grupie miast większość była gminami miejskimi i znalazły się w niej trzy  

z czterech najbardziej zaludnionych miast. Charakteryzowały się one niższą niż  

w pozostałych miastach przeciętną powierzchnią mieszkania, przeciętnym odsetkiem osób 

korzystających z kanalizacji oraz najwyższą dostępnością do mieszkań (liczbą mieszkań na 

1 000 ludności). W przypadku drugiej grupy wartości wskaźników dotyczących zarówno 

przeciętnej powierzchni mieszkania, jak i liczby mieszkań na 1 000 ludności kształtowały się 

w porównaniu do innych miast na średnim poziomie, natomiast dostępność mieszkań była 

stosunkowo wysoka. Grupa trzecia, w której były miasta dość znacznie oddalone od stolicy 

Wielkopolski, charakteryzowała się wysokim odsetkiem korzystających z instalacji 

kanalizacyjnej i jednocześnie najniższą dostępnością mieszkań. Grupa czwarta, która 

stanowiła skupienie cechujące się najwyższą wartością przeciętnej powierzchni mieszkania  

i najmniejszym odsetkiem korzystających z kanalizacji, była reprezentowana przez gminy 

miejsko-wiejskie, położone w większości w południowej części województwa i dość oddalone 

od stolicy (za wyjątkiem Środy Wielkopolskiej). 

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze infrastruktura 

komunalna i mieszkalnictwo, przy zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych 

jak dla sytuacji w 2017 roku (dane kolejno: D_komunal1, D_komunal2, D_komunal3), analiza 

skupień techniką aglomeracyjną wskazała jako najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie 

trzech grup miast. Przy wykorzystaniu techniki k-średnich wyznaczono więc trzy skupienia. 

(tab. 2.52, ryc. 2.12 B) 
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Tab. 2.52. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery infrastruktura komunalna i mieszkalnictwo w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

Chodzież, Czarnków, Gniezno, Jarocin, Koło, Konin, Krotoszyn, 
Leszno, Międzychód, Oborniki, Piła, Słupca, Szamotuły, Środa 

Wielkopolska, Trzcianka, Turek, Wolsztyn 

Gostyń, Kępno, Kościan, Nowy Tomyśl, 
Ostrzeszów, Pleszew, Rawicz, Śrem, 

Wągrowiec, Września, Złotów 

Grodzisk 
Wielkopolski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jeśli chodzi o dynamikę wartości wskaźników wykorzystanych w analizie skupień 

największe znaczenie dla podziału na grupy miał czynnik trzeci, czyli odsetek korzystających 

z instalacji kanalizacyjnej. Okazało się, że największa dynamika w zakresie tej danej była  

w Grodzisku Wielkopolskim (w 2011 roku 75,1%, a w 2017 roku 90,9% korzystających  

z instalacji kanalizacyjnej), przez co został on wydzielony jako odrębne skupienie (grupa 

trzecia). Wszystkie najbardziej zaludnione miasta średnie Wielkopolski trafiły do grupy 

pierwszej, która charakteryzowała się największą dynamiką w zakresie przeciętnej 

powierzchni mieszkania i najniższymi wskaźnikami dynamiki dwóch pozostałych cech: 

dostępności do mieszkań i odsetka korzystających z kanalizacji sieciowej. Grupa druga to  

z kolei miasta, dla których wskaźniki dynamiki odnoszące się do przeciętnej powierzchni 

mieszkania oraz odsetka korzystających z kanalizacji kształtowały się na średnim poziomie,  

a dynamika wzrostu dostępności mieszkań była najwyższa spośród wszystkich miast. 

 

2.2.5. Infrastruktura i dostępność transportowa oraz infrastruktura komunikacyjna  

Infrastruktura techniczna, a w szczególności infrastruktura transportowa, jest jednym  

z najważniejszych czynników rozwojowych miast. Zarówno infrastruktura drogowa na terenie 

miasta, jak i dostępność transportowa miast są brane pod uwagę przy lokalizacji nowych 

działalności gospodarczych i rozwijaniu nowych aktywności istniejących podmiotów.  

W ramach oceny infrastruktury i dostępności transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej 

przedstawione zostały następujące zagadnienia: 

 gęstość sieci dróg publicznych,  

 dostępność czasowa transportem prywatnym do: Poznania, miast subregionalnych, 

najbliższych miast średnich, najbliższych miast w sąsiednich województwach,  

 dostępność czasowa transportem prywatnym do portów lotniczych, 

 gęstość ścieżek rowerowych, 

 ocena stanu, dostępności i jakości infrastruktury drogowej według władz miasta, 

 penetracja lokalowa zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości minimum 

30Mb/s,  

 ocena stanu, dostępności i jakości infrastruktury komunikacyjnej według władz miasta. 

Sieć drogowa w miastach średnich województwa wielkopolskiego składa się  

z odcinków dróg będących pod zarządem różnych podmiotów. Wyniki badania ankietowego, 

w którym poproszono przedstawicieli urzędów miast średnich o wskazanie długości dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych znajdujących się na terenie miasta, 

pozwalają stwierdzić, że w jednostkach zamieszkiwanych przez największą liczbę ludności,  

a co za tym idzie, w miastach o dużej powierzchni, sieć dróg była najdłuższa (tab. 2.53).  

W Pile wyniosła ona 223,3 km, w Lesznie 217,5 km, w Koninie 211,8 km, zaś w Gnieźnie 
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205,0 km. Najkrótszą siecią drogową cechowały się natomiast Międzychód – 34,3 km, Słupca 

– 35,1 km i Czarnków 39,5 km13. 

 

Tab. 2.53. Długość dróg publicznych na terenie miast średnich województwa wielkopolskiego 
według rodzaju w 2019 roku  

Nazwa miasta 
Długość dróg (km) Udział gminnych dróg 

utwardzonych w długości 
dróg gminnych ogółem (%) krajowych wojewódzkich powiatowych gminnych 

Chodzież 3,920 2,350 13,880 30,680 72,0 

Czarnków 0,000 8,657 4,050 26,784 98,0 

Gniezno 7,692 14,197 29,651 153,472 83,0 

Gostyń 3,650 6,080 3,580 43,690 85,0 

Grodzisk Wielkopolski 4,500 7,200 15,300 64,600 92,0 

Jarocin 10,800 0,600 8,600 83,900 80,0 

Kępno b.d. b.d. b.d. 40,000 85,0 

Koło 3,700 1,800 35,400 28,900 77,5 

Konin 28,072 7,889 55,901 119,926 94,6 

Kościan 0,900 1,900 22,500 33,000 80,7 

Krotoszyn b.d. b.d. b.d. 48,800 59,8 

Leszno 6,950 12,740 45,600 152,250 64,4 

Międzychód 0,000 3,410 6,420 24,470 88,0 

Nowy Tomyśl b.d. b.d. b.d. 20,730 90,0 

Oborniki 4,387 6,370 2,770 53,870 88,0 

Ostrzeszów 6,000 6,100 14,700 55,400 88,3 

Piła 20,017 14,426 42,360 146,460 71,2 

Pleszew 21,756 0,000 17,243 33,105 94,0 

Rawicz b.d. b.d. 1,290 54,000 94,0 

Słupca 4,930 1,893 4,463 23,700 80,0 

Szamotuły 0,000 b.d. b.d. 57,000 80,0 

Środa Wielkopolska 16,460 9,900 124,000 182,000 79,0 

Śrem 0,000 b.d. b.d. 49,880 92,0 

Trzcianka 0,000 9,823 10,542 52,041 71,9 

Turek b.d. 4,484 22,627 40,667 87,6 

Wągrowiec b.d. 16,900 12,800 64,400 70,8 

Wolsztyn b.d. b.d. b.d. 27,200 98,5 

Września 7,500 0,000 4,500 73,000 91,0 

Złotów 0,000 7,000 3,600 56,000 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Najmniejszym udziałem w sieci dróg charakteryzowały się drogi krajowe. Drogi tej 

kategorii nie przebiegały przez obszar kilku wielkopolskich miast średnich – Czarnkowa, 

Międzychodu, Szamotuł, Śremu, Trzcianki i Złotowa. W Pleszewie nie odnotowano natomiast 

żadnej drogi wojewódzkiej. Zdecydowaną większość szlaków komunikacyjnych w miastach 

średnich Wielkopolski stanowiły drogi gminne. Udział tych dróg w długości dróg ogółem na 

terenie miasta wahał się od 41,4% w Kole (gdzie dominowały drogi powiatowe 50,7%) do 

                                                      

13 W przypadkach, w których podano dane dla wszystkich kategorii dróg. 
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80,8% w Jarocinie14. W Złotowie wszystkie drogi gminne były utwardzone. Ponad  

90-procentowy udział gminnych dróg utwardzonych w długości dróg gminnych ogółem 

odnotowano też w Czarnkowie, Grodzisku Wielkopolskim, Pleszewie, Rawiczu, Śremie, 

Wolsztynie i Wrześni. Najniższy odsetek tego typu dróg, nieprzekraczający 65%, 

zaobserwowano natomiast w Krotoszynie (59,8%) i Lesznie (64,4%). 

Miasta średnie w Wielkopolsce rozmieszczone są w miarę równomiernie, co ma wpływ 

na ich dostępność transportową. Ich średnia dostępność czasowa, a więc czas (wyrażony 

w minutach), w ciągu którego można przemieścić się z miasta do miasta z wykorzystaniem 

transportu prywatnego (tab. 2.54), wyniosła 99 minut. Przy uwzględnieniu także miast 

powiatowych z sąsiadujących z Wielkopolską powiatów dostępność czasowa miast średnich 

województwa wzrastała do średnio 119 minut.  

Do pozostałych miast województwa wielkopolskiego najszybciej można się było dostać 

z miast średnich położonych w centralnej części województwa, w szczególności ze Środy 

Wielkopolskiej (średnio 73 minuty), Śremu, Wrześni (średnio po 76 minut) i Jarocina (średnio 

79 minut). Po uwzględnieniu miast powiatowych spoza województwa najszybciej do 

pozostałych miast można było dojechać ze Środy Wielkopolskiej (średnio 99 minut), Śremu  

i Gniezna (średnio po 103 minuty) oraz Jarocina (średnio 105 minut).  

Najsłabszą dostępnością czasową cechowały się miasta średnie położone na 

północnym lub południowym skraju województwa. Dostępność w ramach miast  

z województwa wielkopolskiego wyniosła dla Złotowa średnio 142 minuty, dla Kępna średnio 

130 minut, a dla Piły średnio 122 minuty. Dołączając do analizy wszystkie miasta powiatowe 

sąsiadujące z Wielkopolską można zauważyć, że średnio najwięcej czasu trzeba było 

poświęcić na dojazd do pozostałych miast powiatowych ze Złotowa (150 minut), Kępna  

(144 minuty), Piły (135 minut), Ostrzeszowa (134 minuty) i Koła (133 minuty). 

Biorąc pod uwagę tylko miasta powiatowe sąsiadujące bezpośrednio z danym miastem 

średnim (z uwzględnieniem miast powiatowych spoza województwa) można stwierdzić, że 

najlepszą dostępnością charakteryzowały się Środa Wielkopolska oraz Kępno (średnio po  

31 minut). Dobra dostępność dotyczyła też Śremu, Leszna i Rawicza, skąd można było 

dotrzeć do sąsiednich miast powiatowych w mniej niż średnio 34 minuty. Najgorszą 

dostępnością cechowały się wysunięte na północ Trzcianka i Złotów, z których można było 

dotrzeć do sąsiadujących miast powiatowych w średnio 50 minut. Stosunkowo dużo czasu 

zajmował także dojazd do najbliższych miast powiatowych z Międzychodu (średnio 48 minut) 

i Nowego Tomyśla (45 minut). W badanych miastach dostępność czasowa do sąsiednich 

miast powiatowych wyniosła średnio 40 minut, przy czym dla miast położonych na północ od 

Poznania wartość ta wyniosła średnio 43 minuty, a dla miast położonych na południe od 

Poznania 37 minut. 

Można więc stwierdzić, że lepszą dostępnością transportem prywatnym cechowały się 

miasta średnie położone w środkowej części województwa. Widać też różnicę pomiędzy 

czasem przejazdu między miastami w północnej i południowej części województwa. Na 

północy, gdzie powierzchnie powiatów i odległości między miastami są większe, dostępność 

czasowa jest niższa niż w południowej części województwa, gdzie powiaty mają mniejszą 

powierzchnię, a gęstsza sieć osadnicza zawiera większą liczbę miast, które dziś pełnią 

funkcje stolic powiatów, przez co dostępność czasowa jest wyższa. 

                                                      

14 W przypadkach, w których można było wyznaczyć czteroelementową strukturę. 
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Tab. 2.54. Dostępność czasowa transportem prywatnym miast średnich województwa wielkopolskiego w minutach 

Nazwa miasta 
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Poznań 75 79 41 64 56 61 138 122 95 55 92 82 78 72 42 121 98 80 97 73 47 36 41 94 119 61 77 47 126 

Lotnisko Ławica 73 69 61 74 44 72 148 130 104 47 102 73 67 56 32 131 90 92 90 81 34 47 52 83 127 67 68 56 119 

Chodzież  – 26 70 131 101 127 205 144 131 101 156 130 87 99 42 188 26 144 148 108 54 95 108 36 158 32 123 93 52 

Czarnków 25  – 84 123 83 120 197 174 151 93 148 123 65 78 36 180 34 139 140 123 36 94 101 19 172 48 101 104 61 

Gniezno 70 84  – 77 69 65 135 88 65 69 94 98 98 88 56 117 91 73 108 39 70 34 54 99 87 39 91 23 103 

Gostyń 122 119 77  – 59 34 106 111 92 41 39 27 115 81 85 90 144 57 32 81 89 48 27 136 98 106 77 68 169 

Grodzisk Wielkopolski 93 86 72 62  – 88 139 146 123 27 99 54 58 21 56 146 115 108 72 95 55 64 47 102 146 91 24 73 142 

Jarocin 122 119 67 37 88  – 83 81 61 68 32 62 117 107 83 66 142 26 64 50 88 33 42 134 68 96 108 44 159 

Kępno 198 196 135 108 138 83  – 113 105 117 68 95 194 159 161 21 219 63 79 112 164 110 119 211 92 174 145 112 237 

Koło 156 170 87 117 144 83 114  – 25 141 110 141 171 164 138 101 178 74 145 51 142 93 111 186 26 126 165 71 182 

Konin 132 146 62 93 119 60 101 25  – 118 87 117 146 139 113 86 153 53 121 26 117 69 87 161 33 101 141 47 163 

Kościan 94 91 71 42 27 67 117 139 119  – 78 36 86 48 56 124 115 90 54 93 62 55 30 106 130 91 45 71 141 

Krotoszyn 148 146 92 40 97 32 66 108 88 79  – 62 143 119 110 50 169 39 44 77 117 62 54 162 87 123 110 71 187 

Leszno 119 117 96 30 53 63 93 139 120 30 63  – 107 71 82 100 140 86 29 105 88 67 42 132 126 117 58 86 167 

Międzychód 83 61 100 117 57 115 193 172 148 83 144 112  – 38 64 176 91 135 129 121 48 90 95 73 173 98 61 100 118 

Nowy Tomyśl 97 75 88 81 21 106 157 160 137 47 117 75 39  – 63 165 105 124 93 109 50 79 68 90 162 98 24 89 132 

Oborniki 38 36 56 86 57 82 160 139 116 57 110 86 64 62  – 143 57 102 104 87 18 58 63 50 140 36 79 66 84 

Ostrzeszów 185 179 119 90 142 66 20 99 87 121 51 100 177 164 143  – 202 46 85 93 148 93 102 194 76 155 147 94 222 

Piła 25 32 90 144 109 141 216 163 150 115 168 144 91 106 59 202  – 161 164 128 61 116 120 20 177 52 127 112 30 

Pleszew 144 138 74 60 109 26 64 72 56 92 40 84 138 128 104 47 161 – 78 49 108 53 62 153 53 113 128 50 176 

Rawicz 141 136 110 32 68 63 77 141 122 49 44 28 125 88 102 84 159 78  – 112 106 81 59 151 129 136 75 97 188 

Słupca 110 122 39 84 102 51 110 50 28 101 79 108 130 119 94 94 131 48 111  – 100 48 68 136 48 78 123 28 141 

Szamotuły 54 36 69 87 52 84 159 139 117 58 112 87 50 49 17 145 62 103 107 90  – 59 64 50 140 51 71 69 88 

Środa Wielkopolska 96 92 37 48 64 33 108 94 72 55 60 68 91 80 57 92 115 52 79 45 62  – 24 107 90 65 85 26 128 

Śrem 114 105 55 29 49 44 125 115 90 33 58 42 106 72 70 106 128 66 62 71 72 27  – 119 105 88 70 47 156 

Trzcianka 36 17 100 139 98 135 212 190 167 108 164 138 76 93 52 194 22 155 155 139 51 109 116  – 188 63 116 120 52 
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Nazwa miasta 
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Turek 163 178 89 104 152 70 96 26 34 140 90 135 183 172 148 84 186 55 133 49 150 94 105 194  – 133 174 74 202 

Wągrowiec 32 48 41 114 101 102 186 136 109 108 132 132 104 107 38 166 55 118 147 83 57 67 88 63 133  – 124 67 69 

Wolsztyn 124 103 109 81 26 110 149 183 162 45 115 59 63 26 85 155 133 135 78 144 74 92 71 119 179 124  – 114 163 

Września 97 108 24 75 78 47 121 77 52 82 78 92 108 96 73 101 120 53 102 29 75 28 48 123 74 67 100  – 136 

Złotów 54 64 109 183 147 172 257 192 175 164 202 186 128 142 91 237 32 190 205 152 96 136 156 53 204 67 165 136  – 

Ostrów Wielkopolski 176 171 106 71 128 51 58 91 76 108 31 98 169 151 133 32 194 31 75 78 136 79 81 184 67 146 146 81 216 

Kalisz 173 174 99 86 144 56 69 62 49 124 56 118 176 164 140 47 197 32 100 103 141 84 93 191 39 142 162 74 212 

Strzelce Krajeńskie 97 74 158 175 109 178 244 237 216 146 209 162 48 88 108 242 79 200 181 195 99 151 153 67 232 119 109 171 109 

Drezdenko 75 52 130 155 88 149 234 168 156 118 183 147 28 67 88 215 73 170 166 136 77 120 127 53 174 98 91 125 106 

Międzyrzecz 121 99 138 131 65 153 196 214 190 96 171 118 32 43 94 203 131 175 137 169 78 127 115 109 209 136 62 145 159 

Świebodzin 132 110 136 128 65 157 187 216 190 92 164 105 50 44 98 193 141 178 127 167 81 128 115 126 210 142 48 140 170 

Zielona Góra 160 137 159 124 82 163 168 235 213 101 145 95 74 69 125 174 169 180 107 191 109 149 126 150 230 167 57 165 202 

Nowa Sól 170 147 145 105 69 143 157 221 200 85 130 76 84 75 128 163 179 168 93 177 119 136 110 160 209 171 50 151 211 

Wschowa 146 139 123 52 60 89 110 169 146 46 77 23 109 72 110 117 162 112 41 138 111 93 65 152 157 142 44 115 137 

Wałcz 56 44 130 170 132 176 260 218 199 143 206 171 97 124 80 237 32 198 189 173 81 151 149 27 221 84 149 153 49 

Drawsko Pomorskie 119 103 187 228 184 237 317 276 255 203 263 231 126 167 138 296 90 252 248 229 140 207 208 86 280 142 191 213 91 

Szczecinek 92 102 154 219 181 213 303 241 222 191 246 221 159 177 127 282 68 232 239 195 131 179 196 89 247 112 200 180 51 

Człuchów 94 103 146 215 185 204 291 200 194 192 236 220 163 181 129 269 70 221 239 181 135 92 191 91 225 103 203 170 41 

Sępólno Krajeńskie 79 99 116 189 175 178 263 171 165 178 208 205 164 177 113 241 67 192 222 152 132 143 164 89 195 86 198 140 35 

Nakło nad Notecią 55 79 75 148 143 138 225 141 124 144 168 166 141 151 82 200 52 153 183 111 102 102 124 73 155 45 165 99 50 

Żnin 67 87 37 107 103 96 184 114 93 104 128 125 132 119 76 161 87 113 142 79 97 64 85 102 123 42 125 63 88 

Inowrocław 106 130 66 143 140 115 181 80 73 143 145 163 170 158 124 160 117 112 179 67 138 99 118 139 108 90 162 84 116 

Mogilno 96 112 36 114 109 97 161 84 63 111 127 131 138 127 91 141 117 94 148 50 107 69 88 127 94 66 131 56 116 

Radziejów 134 159 76 143 149 111 167 52 56 156 141 173 179 168 133 147 145 108 176 65 147 109 131 167 78 115 172 90 144 

Włocławek 150 175 111 179 186 143 153 59 82 194 177 209 216 204 169 153 153 136 213 96 182 145 165 174 88 133 210 123 150 

Kutno 173 197 137 163 203 129 130 48 72 194 161 196 235 222 193 131 174 121 189 100 200 145 159 196 73 156 227 126 174 

Łęczyca 188 211 133 152 199 116 117 44 67 187 136 182 229 218 188 115 190 102 175 94 197 138 151 212 47 170 221 120 189 
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Nazwa miasta 
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Poddębice 168 214 124 137 186 102 94 45 65 173 117 166 215 204 181 90 214 87 150 83 183 126 139 230 34 167 209 107 211 

Sieradz 214 226 139 138 178 108 55 72 83 160 104 131 227 200 191 58 240 80 115 99 194 137 146 241 50 183 182 123 240 

Wieruszów 224 214 149 113 147 96 18 108 111 128 76 100 205 170 180 28 239 74 83 121 182 124 130 230 90 192 151 124 263 

Kluczbork 263 253 187 154 186 134 45 144 149 168 114 140 243 208 218 64 278 111 124 159 220 162 168 268 126 231 191 162 300 

Namysłów 234 225 169 119 150 117 36 149 139 134 89 104 210 172 190 57 248 95 88 141 192 144 143 239 128 212 154 145 280 

Góra 152 145 122 46 70 83 97 163 141 52 63 23 130 93 110 104 169 97 27 132 114 94 65 160 152 148 69 118 200 

Trzebnica 176 168 140 59 92 95 91 158 147 73 58 46 152 114 132 64 196 100 31 138 135 108 86 186 139 172 97 127 225 

Milicz 189 179 130 54 101 63 68 137 117 84 27 57 161 123 141 59 204 69 42 107 143 96 79 193 113 161 106 106 226 

Oleśnica 206 194 155 83 118 100 37 139 124 100 72 72 177 140 158 43 221 78 56 125 160 130 112 208 117 195 124 129 251 

Średnia dostępność 
czasowa do miast  

z województwa 
wielkopolskiego 

106 105 80 85 88 79 130 119 101 85 94 94 112 100 84 118 122 88 101 88 87 73 76 118 114 94 105 76 142 

Średnia dostępność 
czasowa do wszystkich 

miast 
124 124 103 110 110 105 144 133 120 109 118 115 130 120 108 134 135 112 121 110 111 99 103 133 130 115 122 102 150 

Średnia dostępność 
czasowa do bezpośrednio 

sąsiadujących miast 
40 42 36 35 37 36 31 43 48 39 43 33 48 45 40 38 40 40 34 39 42 31 33 50 36 43 43 36 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.google.pl/maps (stan na dzień: 01.08.2019 roku) 

https://www.google.pl/maps
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Dostępność czasowa do Poznania przy użyciu własnego środka transportu zależy od 

lokalizacji miasta średniego. Oczywiście najszybciej do Poznania można się dostać  

z bezpośrednio sąsiadujących powiatów. Poniżej godziny dojazd do stolicy województwa 

zajmował mieszkańcom ośmiu miast: Środy Wielkopolskiej (36 minut), Gniezna i Śremu  

(41 minut), Obornik (42 minuty), Szamotuł i Wrześni (47 minut), Kościana (55 minut)  

i Grodziska Wielkopolskiego (56 minut). Najdłużej, bo prawie lub więcej niż dwie godziny, 

dojazd do Poznania trwał z Kępna (138 minut), Złotowa (126 minut), Koła (122 minuty), 

Ostrzeszowa (121 minut) i Turku (119 minut), a więc z miejscowości najdalej położonych od 

stolicy Wielkopolski.  

Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego położony jest w zachodniej 

części miasta, stąd też dostępność miast średnich do tego lotniska w porównaniu  

z dostępnością do stolicy regionu była skorygowana o różnicę w dojeździe z centrum 

Poznania do lotniska. W związku z tym dostępność czasowa miast średnich położonych na 

zachód (także północny- i południowy-zachód) od stolicy Wielkopolski była niższa niż do 

samego Poznania (np. Szamotuły, Nowy Tomyśl, Międzychód, Grodzisk Wielkopolski, 

Czarnków), a różnice wynosiły od -20 minut (Gniezno) do +16 minut (Nowy Tomyśl). 

Dostępność do miast subregionalnych kształtowała się różnie, w zależności od 

odległości miasta średniego od ośrodka subregionalnego. Na podstawie zebranego materiału 

można powiedzieć, że przeciętnie z miast średnich Wielkopolski można było szybciej 

dojechać do ośrodków subregionalnych położonych w centralnej części województwa, czyli 

też bliżej Poznania. Najniższy średni czas dojazdu przypadał na Gniezno (ok. 78 minut)  

i Leszno (ok. 90 minut). Najniższa dostępność czasowa dotyczyła ośrodków subregionalnych 

z południa (Kalisz – ok. 114 minut) i północy województwa (Piła – ok. 115 minut).  

Transport przy użyciu prywatnego środka lokomocji jest najwygodniejszą i czasami 

najbardziej opłacalną ekonomicznie metodą przemieszczania się. Liczne działania 

podmiotów świadczących usługi przewozowe będące reakcją na zmieniające się warunki 

rynkowe spowodowały, że transport publiczny nie spełnia oczekiwań klientów w zakresie 

czasu i wygody podróży. W tabeli 2.55 przedstawiono dostępność czasową miast średnich 

Wielkopolski z wykorzystaniem transportu kolejowego, a w tabeli 2.56 dostępność 

czasową z wykorzystaniem transportu autobusowego. Uwzględniono w nich jedynie 

połączenia bezpośrednie, bez przesiadek, które są jednym z głównych czynników 

powodujących niechęć podróżujących do korzystania z tego typu transportu i ponadto 

wydłużają rzeczywisty czas przejazdu. W ten sposób uniknięto także oceny dostępności 

czasowej z użyciem różnych środków transportu i zachowano pierwotny podział na transport 

autobusowy i kolejowy. 

Z punktu widzenia dostępności czasowej do Poznania z większości miast średnich 

transportem kolejowym można było dojechać od kilku do kilkudziesięciu minut szybciej niż 

samochodem. Jedynie w przypadku Krotoszyna, Wągrowca i Wolsztyna najkrótsza możliwa 

podróż pociągiem do Poznania trwała średnio od dwóch do ośmiu minut dłużej niż podróż 

samochodem. Bezpośrednio do stolicy województwa nie można dojechać pociągiem  

z Czarnkowa, Gostynia, Międzychodu, Pleszewa, Śremu, Trzcianki, Turku i Złotowa. 

Najszybsze połączenie kolejowe z Poznaniem miała Środa Wielkopolska, z której można było 

dotrzeć do stolicy regionu w 25 minut. Poniżej 40 minut trwała też podróż z Kościana  

i Obornik (31 minut), Wrześni i Gniezna (34 minuty), Nowego Tomyśla (35 minut) i Szamotuł 

(39 minut). Najdłuższe bezpośrednie połączenia dotyczyły najdalej położonych miast 
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średnich. Z Kępna do Poznania można było się dostać pociągiem w 107 minut, z Piły, 

Rawicza i Krotoszyna w 97 minut, a z Ostrzeszowa w 92 minuty.  

Do Lotniska Poznań-Ławica nie można było dojechać pociągiem z żadnego z miast 

średnich Wielkopolski. Transportem publicznym jest to możliwe tylko z uwzględnieniem 

przesiadki na komunikację miejską w Poznaniu. 

W przypadku dostępności do ośrodków subregionalnych z miast średnich Wielkopolski 

można stwierdzić, że była ona stricte związana z rozmieszczeniem tych ośrodków  

w województwie i położeniem na kolejowym szlaku komunikacyjnym. Względnie niską 

dostępnością charakteryzowały się Kalisz i Leszno, do których z większości miast średnich 

nie można było się dostać bez przesiadek. Do ośrodków subregionalnych najszybciej można 

było dostać się z miast z najbliższego sąsiedztwa i takich, przez które przebiegał szlak 

kolejowy. Ciekawą obserwacją jest również fakt, że w wielu przypadkach mimo geograficznej 

bliskości sąsiadujących miast powiatowych (także tych spoza województwa) bezpośrednie 

połączenia kolejowe albo nie występują albo są nieliczne (np. Grodzisk Wielkopolski, Koło). 

W przypadku transportu kolejowego kluczowy w dostępności komunikacyjnej jest jednak 

kształt sieci kolejowej, który jest utrwalony historycznie.  

Sieć połączeń komunikacji autobusowej w Polsce jest wysoko wrażliwa na zmiany 

rynkowe. Teoretycznie usługi autobusowej komunikacji zbiorowej świadczone są  

w warunkach zbliżonych do warunków przejazdów prywatnym środkiem transportu. 

Przewozy organizowane są po ogólnodostępnych drogach publicznych, jednak w praktyce 

czas przejazdu jest dłuższy niż w przypadku przejazdu prywatnym środkiem transportu ze 

względu na konieczność robienia przystanków i niższą średnią prędkość przemieszczania 

się. W przypadku czasu dojazdu z miast średnich Wielkopolski do stolicy województwa 

transportem autobusowym można zauważyć, że był on w zdecydowanej większości 

przypadków dłuższy niż czas przejazdu prywatnym środkiem transportu. Jedynie  

w odniesieniu do Leszna i Obornik podróż autobusem trwała odpowiednio 12 minut i 2 minuty 

krócej niż samochodem. W przypadku niektórych miast średnich różnice pomiędzy czasem 

trwania podróży tymi środkami transportu były niewielkie (1 minuta z Szamotuł i Śremu,  

4 minuty ze Środy Wielkopolskiej, 7 minut ze Słupcy, 9 minut z Grodziska Wielkopolskiego). 

Największe różnice zaobserwowano w przypadku Konina (55 minut) oraz Nowego Tomyśla 

(48 minut). Z ośmiu miast nie można było dojechać bezpośrednio do Poznania transportem 

autobusowym. Były to: Chodzież, Kępno, Koło, Kościan, Krotoszyn, Ostrzeszów, Rawicz  

i Złotów.  

W przypadku dostępności do Portu Lotniczego Poznań-Ławica z żadnego z miast 

średnich nie można było dojechać do lotniska bez przesiadek. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne w Poznaniu umożliwiało dojazd autobusem z Dworca Głównego w Poznaniu 

do Lotniska Ławica w 27 minut. 

Dostępność czasowa do ośrodków subregionalnych transportem autobusowym  

w mniejszej mierze niż w przypadku transportu kolejowego uzależniona była od wielkości  

i wymagań technicznych sieci infrastruktury technicznej. Zaobserwowano, że dostępność 

bezpośredniego połączenia między miastami średnimi a ośrodkami subregionalanymi była 

większa niż w przypadku transportu kolejowego i była, podobnie jak przy komunikacji 

kolejowej, uzależniona od bliskości geograficznej tego ośrodka. Dostępność do Gniezna i do 

Piły była mniejsza niż do pozostałych ośrodków subregionalnych. 
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Tab. 2.55. Dostępność czasowa transportem kolejowym miast średnich województwa wielkopolskiego w minutach (połączenia bezpośrednie) 
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Poznań 71 n 34 n 54 42 107 79 46 31 96 63 n 35 31 92 97 n 96 48 39 25 n n n 63 85 34 n 

Lotnisko Ławica n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n 

Chodzież – n 136           n     n     32   20             n   n       

Czarnków n –                     n   n   n       n     n           

Gniezno 127 n – n n 62 156 n n 61 162 101 n 99 n 143 n n 129 n 94 70 n n n n n 22 n 

Gostyń       –   n       n n n             n       n             

Grodzisk Wielkopolski         –         n       35                         29     

Jarocin       n   –         39             n       20 n         38   

Kępno             –                 11                           

Koło               – 18                               n         

Konin 162 n 93 n n n n 19 – n n n n 109 n n n n n 14 102 n n n n n n 27 n 

Kościan       n n         –   30                     n       n     

Krotoszyn       n   39         –             n n                     

Leszno 143 n 100 n n n n n n 31 78 – n n 106 n 165 n 31 n n n n n n n 67 n n 

Międzychód   n                     – n             n     n           

Nowy Tomyśl         n               n –             n                 

Oborniki   n                         –           n     n   n       

Ostrzeszów             12                 –                           

Piła 23 n 183 n n 136 208 n n 120 n 151 n n 55 193 – n 184 n n 115 n 20 n n n n 26 

Pleszew           n     n   n             –   n               n   

Rawicz       n             n 30             –                     

Słupca     n           14                 n   –                   

Szamotuły   n                     n n n           –     n           

Środa Wielkopolska           20                               – n         n   

Śrem       n   n       n                       n –             

Trzcianka 73                       n   n   20       n     –           

Turek               n n                               –         

Wągrowiec 186   n                       n                     –       

Wolsztyn         30         n   66   n                         –     

Września     22     39                       n   13   n           –   

Złotów                                 29                       – 

Ostrów Wielkopolski                     31         16   n                       
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Nazwa miasta 
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Kalisz 173 n n n n 41 n n n n n n n n n n n n n n n 64 n n n n n n n 

Strzelce Krajeńskie   n                     n                     60           

Drezdenko   n                     n                     44           

Międzyrzecz                         n 54                               

Świebodzin                           33                         n     

Zielona Góra                           56                         n     

Nowa Sól                                                     n     

Wschowa                       n                                   

Wałcz   n                             27             n         n 

Drawsko Pomorskie                                 n                       n 

Szczecinek                                                         n 

Człuchów                                                         n 

Sępólno Krajeńskie                                 n                       n 

Nakło nad Notecią 115                               47                 n       

Żnin     n                                             n       

Inowrocław                                                           

Mogilno     15                                 n                   

Radziejów               n n                                         

Włocławek               n n                                         

Kutno               29                                           

Łęczyca               n                                           

Poddębice               n                                 n         

Sieradz                               n                 n         

Wieruszów             10                 25                           

Kluczbork             26                                             

Namysłów             n                                             

Góra                       n             n                     

Trzebnica                                     n                     

Milicz                     n               n                     

Oleśnica             n                 n                           

Objaśnienia: kolorem żółtym oznaczono miasta bezpośrednio sąsiadujące, kolorem niebieskim miasta subregionalne, n – połączenie bezpośrednie niedostępne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwiu e-podróżnik (stan na październik 2019 roku, dni robocze) 
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Tab.2.56. Dostępność czasowa transportem autobusowym miast średnich województwa wielkopolskiego w minutach (połączenia bezpośrednie) 

Nazwa miasta 
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Poznań n 100 55 92 65 83 n n 150 n n 70 113 120 40 n 110 113 n 80 48 40 42 124 155 74 102 58 n 

Lotnisko Ławica (przesiadka) n 127 82 119 92 110 n n 177 n n 97 140 147 67 n 137 140 n 107 75 67 69 151 182 101 129 85 n 

Chodzież – 35 290           n     n     n   44             n   52       

Czarnków 35 –                     n   51   45       52     25           

Gniezno 255 217 – n n n n n n n n 135 n 230 n n n n n n n n n n n n n n n 

Gostyń       –   n       67 n 54             65       35             

Grodzisk Wielkopolski         –         n       n                         32     

Jarocin       n   –         35             28       47 n         n   

Kępno             –                 28                           

Koło               – 46                               29         

Konin 465 260 209 n n 84 n 50 – n 124 n n n n n n n n 35 n n n n 55 n n 55 n 

Kościan       67 n         –   50                     n       n     

Krotoszyn       n   33         –             n 92                     

Leszno 245 263 135 54 n n n n n 53 165 – n n n n 185 n 65 n n n n n n n n n   

Międzychód   238                     – n             n     n           

Nowy Tomyśl         35               n –             n                 

Oborniki   54                         –           29     79   n       

Ostrzeszów             33                 –                           

Piła 35 45 230 n n n 275 n n n n n n n n n – n n n n n n 36 n 90 n n 50 

Pleszew           28     n   n             –   n               n   

Rawicz       68             92 60             –                     

Słupca     n           46                 n   –                   

Szamotuły   52                     n n 27           –     77           

Środa Wielkopolska           42                               – n         n   

Śrem       35   n       n                       n –             

Trzcianka 103                       n   71   35       72     –           

Turek               29 45                               –         

Wągrowiec 50   n                       n                     –       

Wolsztyn         33         n   n   n                         –     

Września     n     n                       n   25   n           –   

Złotów                                 45                       – 

Ostrów Wielkopolski                     n         35   n                       
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Kalisz 260 293 n n n 65 75 87 65 n n n n n n n 227 35 n n n 114 n n 47 n n n n 

Strzelce Krajeńskie   936                     n                     n           

Drezdenko   85                     n                     n           

Międzyrzecz                         48 n                               

Świebodzin                           n                         n     

Zielona Góra                           n                         65     

Nowa Sól                                                     n     

Wschowa                       28                                   

Wałcz   55                             53             35         n 

Drawsko Pomorskie                                 n                       n 

Szczecinek                                                         60 

Człuchów                                                         n 

Sępólno Krajeńskie                                 n                       n 

Nakło nad Notecią 140                               65                 57       

Żnin     35                                             n       

Inowrocław                                                           

Mogilno     55                                 n                   

Radziejów               57 76                                         

Włocławek               140 n                                         

Kutno               63                                           

Łęczyca               79                                           

Poddębice               n                                 46         

Sieradz                               105                 n         

Wieruszów             15                 67                           

Kluczbork             100                                             

Namysłów             n                                             

Góra                       38             36                     

Trzebnica                                     32                     

Milicz                     27               n                     

Oleśnica             44                 66                           

Objaśnienia: kolorem żółtym oznaczono miasta bezpośrednio sąsiadujące, kolorem niebieskim miasta subregionalne, n – połączenie bezpośrednie niedostępne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwiu e-podróżnik (stan na październik 2019 roku, dni robocze) 
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Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 została przeanalizowana dla obszaru 

gmin, w których zlokalizowane są miasta średnie. Niewielką gęstością ścieżek rowerowych 

charakteryzowały się w latach 2011-2017 gminy Międzychód, Pleszew, Trzcianka i Września. 

Do gmin o największym ich zagęszczeniu należały natomiast Leszno, Kościan, Złotów  

i Wągrowiec. Wszystkie te gminy są gminami miejskimi, przez co cechowały się one dużymi 

wartościami wskaźnika. Spośród gmin miejsko-wiejskich najwyższą gęstość ścieżek 

rowerowych osiągały Szamotuły, Gostyń i Grodzisk Wielkopolski. W analizowanym okresie 

prawie we wszystkich gminach można było zaobserwować wzrost wartości wskaźnika, 

wyjątkami były jedynie Chodzież – gdzie po 2012 roku zmniejszyła się ona prawie o 1 020 km 

na 10 tys. km2 oraz Międzychód – spadek o 14,3% (tab. 2.57). Największy wzrost gęstości 

ścieżek rowerowych odnotowano w gminach Kościan, Pleszew i Czarnków.  

 

Tab. 2.57. Gęstość ścieżek rowerowych w gminach, w których zlokalizowane są miasta średnie 
województwa wielkopolskiego w latach 2011-2017 

Nazwa gminy 
Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) Wskaźnik 

dynamiki 
(2011=100) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 1 644,5 1 644,5 626,5 626,5 626,5 626,5 626,5 38,1 

Czarnków 298,8 1 593,6 2 788,8 5 079,7 7 171,3 8 067,7 10 226,2 3 422,4 

Gniezno 763,5 763,5 1 231,5 1 379,3 1 428,6 936,0 1 083,7 141,9 

Gostyń 743,0 786,7 896,0 1 129,1 1 165,5 1 515,2 1 515,2 203,9 

Grodzisk Wielkopolski 0,0 0,0 505,3 505,3 505,3 505,3 1 885,5 373,1* 

Jarocin 294,8 494,7 629,6 629,6 659,6 1 049,3 1 049,3 355,9 

Kępno 137,2 258,3 258,3 395,6 476,3 476,3 573,2 417,8 

Koło 577,6 577,6 3 826,7 5 487,4 5 848,4 7 870,0 8 736,5 1 512,6 

Konin 2 396,6 3 138,7 4 111,9 4 111,9 4 063,3 4 063,3 4 659,4 194,4 

Kościan 227,5 13 538,1 12 628,0 13 765,6 14 220,7 14 220,7 14 220,7 6 250,9 

Krotoszyn 191,6 0,0 394,8 394,8 426,1 426,1 543,4 283,6 

Leszno 9 416,2 10 263,7 10 389,2 12 743,3 13 716,3 15 034,5 15 976,1 169,7 

Międzychód 0,0 114,0 146,6 48,9 65,1 97,7 97,7 85,7** 

Nowy Tomyśl 777,7 809,9 809,9 858,1 858,1 906,4 1 013,7 130,3 

Oborniki 179,4 226,4 347,0 405,8 517,6 673,5 720,5 401,6 

Ostrzeszów 341,5 341,5 805,8 933,9 933,9 933,9 933,9 273,5 

Piła 3 184,7 3 398,9 3 642,4 3 846,9 3 983,2 4 109,9 4 061,2 127,5 

Pleszew 11,1 55,5 138,6 293,9 293,9 410,4 554,5 4 995,5 

Rawicz 201,1 238,4 372,4 446,9 446,9 446,9 528,9 263,0 

Słupca 2 233,0 2 233,0 4 951,5 5 825,2 6 407,8 6 407,8 6 407,8 287,0 

Szamotuły 1 299,0 888,8 1 794,7 1 811,8 1 851,6 1 863,0 2 034,0 156,6 

Śrem 500,3 500,3 893,8 1 384,4 1 141,5 1 141,5 1 107,5 221,4 

Środa Wielkopolska 125,4 159,1 226,6 376,1 386,2 555,1 806,1 642,8 

Trzcianka 187,2 187,2 275,4 176,5 307,5 307,5 248,7 132,9 

Turek 1 979,0 1 979,0 1 484,2 1 917,1 1 917,1 1 917,1 7 173,8 362,5 

Wągrowiec 7 178,9 7 178,9 7 178,9 7 178,9 6 842,4 8 973,6 10 768,4 150,0 

Wolsztyn 460,1 460,1 700,1 700,1 736,1 828,2 828,2 180,0 

Września 184,8 184,8 184,8 184,8 410,2 477,8 220,9 119,5 

Złotów 10 362,7 10 362,7 10 362,7 10 362,7 12 089,8 12 953,4 12 953,4 125,0 

* 2013=100, ** 2012=100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Infrastruktura drogowa została także oceniona (w badaniu ankietowym) przez władze 

miejskie pod względem stanu, dostępności oraz jakości w perspektywie ostatnich pięciu 

lat. Ocena 1 wskazywała na zdecydowane pogorszenie sytuacji, a ocena 5 na zdecydowaną 

poprawę sytuacji. Jeśli w opinii władz miejskich sytuacja się nie zmieniła oceniano ją na 3.  

W zdecydowanej większości miast średnich (28 miast, tj. 96,6% ogółu badanych) 

wskazano, że stan infrastruktury drogowej poprawił się w ciągu ostatnich pięciu lat (ryc. 2.13) 

– w 13 miastach (44,8%) poprawił się nieznacznie, a w 15 (51,7%) zdecydowanie. Jedynie 

władze Wągrowca oceniły, że stan infrastruktury drogowej nieznacznie się pogorszył.  

W przypadku dostępności do infrastruktury drogowej opinie władz kształtowały się 

bardzo podobnie. Władze Śremu stwierdziły, że nie zmieniła się ona w ostatnich pięciu 

latach, natomiast w pozostałych miastach średnich dostępność do infrastruktury drogowej 

poprawiła się nieznacznie (17 miast, tj. 58,6% wszystkich badanych) bądź zdecydowanie  

(11 miast, tj. 37,9%).  

Przy ocenie jakości infrastruktury drogowej władze 17 miast (58,6% ogółu miast 

średnich) stwierdziły, że w ciągu ostatnich pięciu lat nieznacznie się ona poprawiła,  

a w 12 miastach (41,4%) władze wskazały na jej zdecydowaną poprawę. Warto zauważyć, 

że zarówno w przypadku dostępności, jak i jakości infrastruktury drogowej we wszystkich 

miastach średnich odnotowano pozytywne zmiany w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 

Ryc. 2.13. Stan, dostępność i jakość infrastruktury drogowej w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w opinii władz tych miast 

 
STAN 

 
DOSTĘPNOŚĆ 

 
JAKOŚĆ 

Objaśnienia: 1 – zdecydowanie pogorszyło się, 2 – nieznacznie się pogorszyło, 3 – nie zmieniło się, 4 – nieznacznie 
się poprawiło, 5 – zdecydowanie się poprawiło 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Oceniając infrastrukturę komunikacyjną posłużono się wskaźnikiem mówiącym  

o możliwości podłączenia się do internetu szerokopasmowego, który został udostępniony 

przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w opracowaniu Atlas szerokopasmowego dostępu 

do Internetu15. Porównano wartości wskaźnika penetracji budynkowej, rozumianego jako 

stosunek liczby budynków znajdujących się w zasięgu internetu stacjonarnego  

                                                      

15 Atlas dostępny jest pod adresem: https://mapbook.uke.gov.pl/ (data dostępu: 01.07.2019 roku). 
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o przepustowości 30 Mb/s i osobno 100 Mb/s do liczby wszystkich budynków na obszarze. 

Dane dotyczą stanu na ostatni dzień 2017 roku. 

Najlepszą dostępnością do szerokopasmowego internetu (przepustowość minimalna 

30 Mb/s) charakteryzowały się miasta średnie z północnej części Wielkopolski: Piła, Złotów  

i Czarnków (tab. 2.58). Dużą dostępność wykazywały też Leszno i Rawicz, jako gminy 

położone w południowej części województwa, oraz Turek, Koło, Konin, Gniezno i Słupca, 

jako grupa miast ze wschodniej części regionu. Najgorszy dostęp do internetu oferowały 

miasta średnie położone na północ od Poznania: Trzcianka, Chodzież, Oborniki i Wągrowiec. 

Niestety, aż w 11 miastach średnich wystąpiła sytuacja, że w ponad połowie budynków nie 

było możliwości podłączenia się do szerokopasmowego internetu o przepustowości minimum 

100 Mb/s. W przypadku internetu o minimalnej przepustowości 30 Mb/s połowa budynków na 

obszarze gminy Wągrowiec i Oborniki była poza zasięgiem tego łącza.  

 

Tab. 2.58. Penetracja lokalowa zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości minimum  
30 Mb/s i 100 Mb/s w gminach, w których zlokalizowane są miasta średnie województwa 

wielkopolskiego w 2017 roku (stan na 31 grudnia) 

Nazwa gminy 
Penetracja lokalowa zasięgami internetu stacjonarnego 

przepustowość minimum 100 Mb/s przepustowość minimum 30 Mb/s 

Chodzież 0,3127 0,5392 

Czarnków 0,8169 0,8753 

Gniezno 0,7218 0,7551 

Gostyń 0,5144 0,5981 

Grodzisk Wielkopolski 0,2670 0,5479 

Jarocin 0,5100 0,6875 

Kępno 0,6442 0,7109 

Koło 0,7444 0,8088 

Konin 0,7270 0,8333 

Kościan 0,4071 0,5707 

Krotoszyn 0,5703 0,6759 

Leszno 0,7766 0,8438 

Międzychód 0,4934 0,6012 

Nowy Tomyśl 0,4766 0,5763 

Oborniki 0,2469 0,4496 

Ostrzeszów 0,4907 0,6969 

Piła 0,8778 0,9222 

Pleszew 0,6557 0,7564 

Rawicz 0,7474 0,8224 

Słupca 0,6737 0,7668 

Szamotuły 0,4541 0,5690 

Śrem 0,6207 0,7787 

Środa Wielkopolska 0,5337 0,6761 

Trzcianka 0,3432 0,5928 

Turek 0,7526 0,8222 

Wągrowiec 0,0152 0,1512 

Wolsztyn 0,3805 0,7004 

Września 0,5504 0,6481 

Złotów 0,8670 0,8824 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UKE, https://mapbook.uke.gov.pl/ (stan na dzień: 01.07.2019 
roku) 
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Obok infrastruktury drogowej włodarze miast średnich ocenili w badaniu ankietowym 

również stan, dostępność i jakość infrastruktury komunikacyjnej. Władze Krotoszyna nie 

wypowiedziały się na temat jej stanu i jakości, dlatego też w ich dalszym opisie wzięto pod 

uwagę odpowiedzi uzyskane z 28 miast.  

Najsłabiej stan infrastruktury komunikacyjnej oceniły władze Gniezna, które stwierdziły, 

że w ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowanie się on pogorszył (ryc. 2.14). W Trzciance, 

Rawiczu i Turku nie odnotowano zmian, a w 17 miastach (60,7% ogółu badanych) stan 

infrastruktury komunikacyjnej w opinii władz nieznacznie się poprawił. W siedmiu miastach 

(25,0%) – Kępnie, Kole, Obornikach, Środzie Wielkopolskiej, Śremie, Wrześni i Złotowie – 

wskazano natomiast, że zdecydowanie się on poprawił. 

W przypadku dostępności do analizowanej infrastruktury warte podkreślenia jest to, że 

żadne z miast średnich nie wskazało na jej pogorszenie. W Chodzieży, Trzciance i Rawiczu 

dostępność w opinii władz nie zmieniła się, w 10 miastach (34,5% ogółu badanych) 

nieznacznie się poprawiła, natomiast w ponad połowie, bo w 16 miastach (55,2%), 

zdecydowanie się poprawiła w ciągu ostatnich pięciu lat.  

W czterech miastach – Czarnkowie, Trzciance, Rawiczu i Wągrowcu – władze miasta 

wskazały, że jakość infrastruktury komunikacyjnej nie zmieniła się. Włodarze pozostałych 

miast średnich ocenili ją jako nieznacznie lepszą (12 miast, tj. 42,9% ogółu badanych) lub 

zdecydowanie lepszą (12 miast, tj. 42,9%). 

 

Ryc. 2.14. Stan, dostępność i jakość infrastruktury komunikacyjnej w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w opinii władz tych miast 

 
STAN 

 
DOSTĘPNOŚĆ 

 
JAKOŚĆ 

Objaśnienia: 1 – zdecydowanie pogorszyło się, 2 – nieznacznie się pogorszyło, 3 – nie zmieniło się, 4 – nieznacznie 
się poprawiło, 5 – zdecydowanie się poprawiło 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze infrastruktura  

i dostępność transportowa oraz infrastruktura komunikacyjna w 2017 roku wykorzystano 

analizę skupień, w której uwzględniono następujące informacje: 

1) gęstość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina) 

(trans1), 

2) penetracja lokalowa zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości minimum 

100 Mb/s (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina) (trans2), 
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3) dostępność czasowa – dojazd do Poznania transportem prywatnym (dane za  

2019 rok) (trans3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery infrastruktura i dostępność 

transportowa oraz infrastruktura komunikacyjna. Na tych samych, zestandaryzowanych 

danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich wybierając pięć skupień.  

W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie województwa wielkopolskiego 

przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.59, ryc. 2.15). 

 

Tab. 2.59. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery infrastruktura  
i dostępność transportowa oraz infrastruktura komunikacyjna w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

Kościan, 
Wągrowiec 

Chodzież, Krotoszyn, 
Międzychód, Nowy Tomyśl, 

Ostrzeszów, Pleszew, 
Trzcianka, Wolsztyn 

Kępno, Koło, Konin, 
Piła, Rawicz, 
Słupca, Turek 

Gniezno, Gostyń, Grodzisk 
Wielkopolski, Jarocin, 

Oborniki, Szamotuły, Śrem, 
Środa Wielkopolska, Września 

Czarnków, Leszno, 
Złotów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, danych UKE oraz 
https://www.google.pl/maps 

 

Ryc. 2.15. Wykresy k-średnich dla sfery infrastruktura i dostępność transportowa oraz 
infrastruktura komunikacyjna w 2017 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, danych UKE oraz 

https://www.google.pl/maps 

 

O rozlokowaniu miast do poszczególnych skupień w największym stopniu 

zadecydowała wartość wskaźnika gęstości ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 i w związku ze 

specyfiką budowania ścieżek rowerowych, wyraźnie wyodrębniły się dwie grupy (pierwsza  

i piąta), które obejmowały tylko gminy miejskie.  

Grupa pierwsza, podobnie jak piąta, charakteryzowała się stosunkowo wysokimi 

wartościami wskaźnika gęstości ścieżek rowerowych, ale już w odróżnieniu od piątej 

odnotowała najniższe wartości wskaźnika dostępności do internetu szerokopasmowego.  

W grupie piątej dostępność do internetu była najwyższa spośród wszystkich miast średnich. 

Podobieństwo pierwszej i piątej grupy polegało również na średnich wartościach dostępności 

czasowej do stolicy województwa (chociaż wartości czasu dojazdu do Poznania były w grupie 

https://www.google.pl/maps
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piątej wyższe niż w grupie pierwszej z uwagi na odległość fizyczną). Miasta z grupy drugiej 

charakteryzowały się najniższymi gęstościami ścieżek rowerowych, natomiast pozostałe 

czynniki przyjmowały średnie wartości. Gminy miejskie z grupy trzeciej – Koło, Konin, Piła, 

Słupca i Turek oraz Kępno i Rawicz – należały do tych o najniższej dostępności czasowej do 

Poznania. Warto także zauważyć, że były to jednostki położone w największej odległości 

względem Poznania. Grupa czwarta była reprezentowana przez miasta średnie o najniższych 

czasach dojazdu do stolicy województwa, ale też z reguły leżały najbliżej Poznania albo 

umiejscowione były wzdłuż ciągów komunikacyjnych umożliwiających szybkie 

przemieszczanie się. 

 

2.2.6. Infrastruktura społeczna 

Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna jest niezbędna aby mieszkańcy miast mogli 

korzystać z usług publicznych i realizować swoje indywidualne potrzeby. Przy analizie tej 

sfery wyodrębniono następujące obszary: opieka nad dziećmi, ochrona zdrowia, edukacja  

i kultura. W ramach analizy infrastruktury społecznej przedstawione zostaną następujące 

zagadnienia: 

 odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową,  

 odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym,  

 liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną,  

 liczba udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności,  

 liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności,  

 liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkole podstawowej,  

 liczba szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na 1 000 ludności,  

 liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną,  

 liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych, 

 ocena stanu, dostępności i jakości usług społecznych według władz miast. 

Opieka nad dziećmi poniżej 3. roku życia nie jest aż tak rozpowszechniona jak 

wychowanie przedszkolne. W 2017 roku największy udział dzieci objętych opieką 

żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 (powyżej 20%) odnotowano w Międzychodzie, 

Turku i Kępnie (tab. 2.60). Najniższymi wartościami wskaźnika charakteryzowały się 

natomiast Kościan i Wągrowiec (po 3,1%), Rawicz (4,8%) i Chodzież (5,0%). We wszystkich 

miastach średnich wartość wskaźnika zwiększyła się względem 2007 roku, przy czym 

największe wzrosty odnotowano w Międzychodzie (o 25,3 p.p) oraz Kępnie (o 22,9 p.p.),  

a najmniejsze w Chodzieży (o 1,9 p.p.), Nowym Tomyślu (o 2,1 p.p.) i Wolsztynie (o 2,4 p.p.). 

Warto zauważyć, że w części wielkopolskich miast średnich pierwsze wartości wskaźnika 

odnotowano dopiero w ostatnich latach analizowanego okresu, np. w Szamotułach i Rawiczu 

w 2015 roku, w Słupcy w 2016 roku, a w Kościanie w 2017 roku. 
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Tab. 2.60. Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) Zmiana  

w okresie  
2007-2017 (p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,7 4,8 5,0 1,9 

Czarnków 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,8 7,3 7,6 7,6 

Gniezno 2,7 2,5 2,4 2,4 3,0 4,0 5,6 5,8 5,2 8,2 9,4 6,7 

Gostyń 7,0 6,2 5,6 6,1 9,8 12,8 13,3 19,1 23,4 17,0 13,7 6,7 

Grodzisk Wielkopolski 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,3 3,7 5,4 5,4 

Jarocin 2,2 2,4 2,9 2,7 2,8 4,5 4,3 4,3 6,6 8,1 9,9 7,7 

Kępno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 9,2 21,2 21,4 22,8 22,9 22,9 

Koło 4,2 5,0 4,2 5,7 6,6 6,6 7,5 7,2 7,9 8,4 8,5 4,3 

Konin 3,4 3,6 3,5 3,6 4,3 5,1 7,6 9,1 10,1 10,1 11,6 8,2 

Kościan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 

Krotoszyn 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,7 6,4 7,2 8,4 9,9 9,6 5,3 

Leszno 3,9 3,6 3,5 3,7 4,3 5,3 6,4 6,2 7,0 11,3 12,4 8,5 

Międzychód 8,0 7,8 6,9 7,2 7,1 14,2 22,1 24,0 26,6 29,0 33,3 25,3 

Nowy Tomyśl 12,3 11,8 14,4 13,0 15,0 15,8 15,8 14,5 13,2 14,7 14,4 2,1 

Oborniki 6,9 6,5 6,1 5,5 7,2 7,7 8,6 9,5 9,7 9,0 9,6 2,7 

Ostrzeszów 4,4 4,2 3,9 3,8 5,3 6,2 6,5 16,7 16,8 19,6 17,0 12,6 

Piła 2,9 3,8 3,5 4,0 4,6 4,9 5,9 10,5 12,8 12,6 13,0 10,1 

Pleszew 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,5 17,1 18,9 18,9 

Rawicz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,9 4,8 4,8 

Słupca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,0 7,0 

Szamotuły 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 6,3 6,3 

Śrem 2,8 4,0 3,5 3,4 6,8 17,6 14,2 8,2 9,2 16,1 17,6 14,8 

Środa Wielkopolska 2,7 2,7 2,2 0,0 0,0 0,0 1,9 6,9 9,7 10,5 13,6 10,9 

Trzcianka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 7,8 9,0 8,3 8,1 8,1 8,1 

Turek 3,8 3,7 3,4 3,3 3,6 5,8 10,4 11,1 12,3 19,7 23,1 19,3 

Wągrowiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 2,6 3,1 3,1 

Wolsztyn 7,9 7,8 7,9 8,4 8,4 8,4 9,9 11,8 12,0 10,9 10,3 2,4 

Września 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,2 4,4 6,3 7,8 8,4 8,4 

Złotów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,2 4,4 4,5 9,5 9,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Wyższy niż odsetek dzieci objętych opieką żłobkową jest zazwyczaj odsetek dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym. W miastach średnich województwa 

wielkopolskiego często spotkać się można było z sytuacją, że ponad 100% dzieci w wieku  

3-6 lat korzystało z wychowania przedszkolnego. Tak było przez cały okres badania  

w Nowym Tomyślu i Wolsztynie, a po 2009 roku także w Kępnie i Śremie (tab. 2.61). 

Sytuacja taka miała miejsce gdy do przedszkoli uczęszczały także dzieci niemieszkające  

w danym mieście. Tylko w Gnieźnie, Jarocinie i Pile wychowaniem przedszkolnym było 

objętych w całym analizowanym okresie mniej dzieci niż uprawnionych (w wieku 3-6 lat) do 

uczęszczania do przedszkola. Warto zauważyć, że wzrost odsetka dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym w latach 2007-2017 w większości miast średnich przekraczał 

20 p.p. – wyjątek stanowiły jedynie Wolsztyn, Jarocin, Kępno i Leszno. 
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Tab. 2.61. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017* 

Nazwa miasta 
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (%) Zmiana  

w okresie  
2007-2017 (p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 

Chodzież 72,7 63,9 76,0 77,9 82,0 81,8 89,4 101,9 102,5 101,0 28,3 

Czarnków 77,5 78,5 83,1 78,7 81,3 84,5 86,6 104,6 103,2 106,9 29,4 

Gniezno 71,9 73,8 81,8 80,4 80,0 81,1 83,4 91,8 93,3 95,2 23,3 

Gostyń 81,1 85,4 96,1 98,6 101,9 105,1 105,1 110,9 112,0 115,2 34,1 

Grodzisk Wielkopolski 68,9 77,0 91,0 94,5 89,4 89,2 92,0 106,6 109,9 119,6 50,7 

Jarocin 82,3 80,2 79,0 80,2 81,9 81,9 84,0 89,9 89,3 96,7 14,4 

Kępno 92,4 97,3 102,8 109,0 111,6 111,0 105,6 110,9 105,4 111,1 18,7 

Koło 69,1 66,4 63,3 69,1 70,5 71,8 70,2 85,9 93,3 102,1 33,0 

Konin 83,7 86,5 85,9 91,6 92,5 88,5 95,7 103,2 101,6 107,6 23,9 

Kościan 82,1 90,3 91,6 95,8 91,5 95,4 97,5 99,0 100,4 102,7 20,6 

Krotoszyn 72,0 72,6 76,4 80,8 82,4 82,6 87,2 97,1 104,2 110,4 38,4 

Leszno 84,7 87,8 87,4 90,6 89,2 90,3 91,7 99,3 97,8 104,6 19,9 

Międzychód 87,1 87,1 87,8 91,8 98,3 94,1 95,2 121,1 122,4 109,1 22,0 

Nowy Tomyśl 135,8 138,8 155,2 136,2 126,9 121,7 127,5 126,7 131,7 156,4 20,6 

Oborniki 82,2 89,0 84,0 97,1 98,0 105,1 111,0 116,5 112,4 119,3 37,1 

Ostrzeszów 88,4 89,0 96,1 92,1 87,8 94,1 104,4 125,7 136,9 141,5 53,1 

Piła 68,0 74,1 74,5 75,2 75,8 78,7 81,5 93,0 89,1 97,7 29,7 

Pleszew 82,7 83,9 83,6 91,4 93,8 97,1 98,5 114,5 92,1 104,4 21,7 

Rawicz 88,7 90,0 80,3 101,7 97,0 97,1 98,6 106,9 97,6 110,1 21,4 

Słupca 81,4 88,8 92,8 91,5 92,5 90,7 93,7 97,8 102,0 110,3 28,9 

Szamotuły 81,5 82,3 85,6 89,9 95,8 99,6 98,9 115,1 101,5 116,8 35,3 

Śrem 97,4 95,7 100,2 107,3 110,2 105,4 108,5 119,5 111,3 117,6 20,2 

Środa Wielkopolska 73,9 74,9 79,6 80,4 100,3 103,5 110,8 111,0 109,2 116,4 42,5 

Trzcianka 68,2 71,5 78,7 71,6 72,3 75,8 78,4 83,5 89,2 100,0 31,8 

Turek 0,0 80,9 86,1 79,2 82,0 83,8 88,0 104,9 104,6 105,4 105,4 

Wągrowiec 56,3 67,9 64,8 68,6 73,7 71,4 88,9 95,6 95,0 102,3 46,0 

Wolsztyn 121,8 122,3 140,7 117,4 122,7 120,5 128,4 132,9 120,5 134,6 12,8 

Września 62,5 66,2 80,6 86,7 93,7 97,6 98,9 109,0 104,9 111,3 48,8 

Złotów 73,7 77,5 79,9 77,7 81,4 86,1 86,4 98,1 103,0 116,9 43,2 

* Brak danych dla 2015 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Liczba ludności przypadająca na 1 ogólnodostępną aptekę to jeden ze 

wskaźników odzwierciedlających dostępność do infrastruktury społecznej w zakresie zdrowia. 

W ostatnich latach w województwie wielkopolskim odnotowuje się pozytywny trend 

zmniejszania się jego wartości, a co za tym idzie obserwować można rozwój sieci aptek.  

W 2007 roku kształtowała się ona w miastach średnich Wielkopolski w granicach od  

1 619 osób w Czarnkowie do 4 590 osób w Grodzisku Wielkopolskim, a w 2017 roku od 

1 183 osób w Kępnie do 2 561 osób w Wągrowcu (tab. 2.62). W początkowym roku analizy, 

oprócz wspomnianego Grodziska Wielkopolskiego, ponad 4 tys. mieszkańców przypadało na  

1 aptekę także w Śremie, ponad 3 tys. osób w Pile i Złotowie, natomiast najkorzystniej 

sytuacja kształtowała się w Czarnkowie, Międzychodzie, Kępnie, Kole i Obornikach, gdzie nie 

przekraczała poziomu 2 tys. osób. Rok 2017 przyniósł zmniejszenie się wartości wskaźnika 

prawie we wszystkich miastach średnich. Największy jej spadek (o ponad 50%) odnotowano 
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w Grodzisku Wielkopolskim, Śremie, Ostrzeszowie i Nowym Tomyślu. Wyjątek stanowiły 

Szamotuły, gdzie w latach 2007-2017 liczba mieszkańców na 1 aptekę nieznacznie wzrosła 

(o 0,4%). W najkorzystniejszej sytuacji znalazły się w 2017 roku Kępno, Czarnków, Wolsztyn, 

Grodzisk Wielkopolski i Nowy Tomyśl, w których wartość wskaźnika nie przekraczała  

1 300 osób, natomiast najmniej korzystnie wypadały pod tym względem Wągrowiec, Złotów  

i Piła, gdzie na 1 aptekę przypadało ponad 2 200 osób.  

 

Tab. 2.62. Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną (os.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 2 178 2 802 2 789 2 469 2 462 2 456 2 425 2 144 1 920 1 906 1 888 86,7 

Czarnków 1 619 1 613 1 604 1 651 1 629 1 615 1 608 1 392 1 379 1 211 1 198 74,0 

Gniezno 2 583 2 491 2 675 2 270 2 129 2 125 1 889 1 834 1 777 1 728 1 724 66,7 

Gostyń 2 294 2 930 1 863 1 852 2 900 2 523 2 523 2 249 2 017 1 831 1 442 62,9 

Grodzisk Wielkopolski 4 590 4 635 3 486 1 569 1 418 1 297 1 434 1 439 1 440 1 210 1 216 26,5 

Jarocin 2 353 2 159 2 360 2 634 2 390 2 190 2 392 2 399 1 883 1 753 1 640 69,7 

Kępno 1 842 1 852 1 839 1 845 1 840 1 466 1 620 1 213 1 608 1 301 1 183 64,2 

Koło 1 918 2 092 1 914 2 130 1 786 1 774 1 771 2 076 1 890 1 866 1 710 89,2 

Konin 2 166 2 101 2 149 2 384 2 235 1 996 1 839 1 780 1 765 1 674 1 701 78,5 

Kościan 2 012 2 185 2 187 2 691 2 194 1 603 1 501 1 409 1 397 1 407 1 494 74,3 

Krotoszyn 2 255 2 265 2 270 2 472 2 112 2 113 2 100 2 092 2 081 2 082 2 079 92,2 

Leszno 2 785 3 054 2 574 2 694 2 696 2 088 2 392 2 393 2 306 2 139 2 006 72,0 

Międzychód 1 819 1 815 1 364 1 566 1 559 1 559 1 544 1 532 1 335 1 335 1 333 73,3 

Nowy Tomyśl 2 512 2 506 2 503 1 893 1 887 1 878 2 128 2 139 1 652 1 639 1 225 48,8 

Oborniki 1 980 2 231 2 233 2 290 2 624 2 636 2 632 2 303 2 299 1 536 1 310 66,2 

Ostrzeszów 2 853 2 874 2 887 2 932 2 925 2 424 2 419 2 419 1 804 1 435 1 302 45,6 

Piła 3 112 3 249 2 871 3 119 3 253 2 997 2 984 2 478 2 317 2 312 2 236 71,9 

Pleszew 2 220 2 209 2 203 2 258 1 796 1 489 1 480 1 363 1 358 1 349 1 341 60,4 

Rawicz 2 113 2 342 2 338 2 357 2 346 1 750 2 085 1 732 1 873 1 867 1 855 87,8 

Słupca 2 356 3 509 2 324 2 041 1 773 1 563 1 402 1 402 1 267 1 540 1 539 65,3 

Szamotuły 2 085 2 350 2 093 2 120 2 115 2 111 2 113 2 354 2 091 1 878 2 093 100,4 

Śrem 4 275 4 274 2 992 2 336 2 166 2 335 1 885 2 002 1 874 1 576 1 658 38,8 

Środa Wielkopolska 2 419 2 728 1 833 1 715 1 864 1 725 1 736 1 888 1 624 1 637 1 542 63,7 

Trzcianka 2 803 2 811 2 817 3 486 2 900 3 476 3 460 2 887 2 467 2 154 2 154 76,8 

Turek 2 075 2 402 3 187 3 235 2 622 2 605 2 555 2 539 1 734 1 832 1 517 73,1 

Wągrowiec 2 754 3 118 2 778 2 815 2 531 2 298 2 798 2 527 2 530 2 826 2 561 93,0 

Wolsztyn 2 243 2 692 1 675 1 525 1 715 1 518 1 359 1 694 1 670 1 339 1 212 54,0 

Września 2 066 2 075 2 082 2 107 2 108 2 688 2 273 2 124 2 297 2 306 1 892 91,6 

Złotów 3 059 3 044 3 043 3 130 3 126 3 126 3 099 2 642 2 634 2 310 2 305 75,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W ramach obszaru ochrony zdrowia przeanalizowano ponadto liczbę udzielonych 

porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca. Ogólnym trendem, także  

w grupie wielkopolskich miast średnich, jest wzrost wartości tego wskaźnika. Zarówno  

w 2007 roku, jak i w 2017 roku, najniższą jego wartość odnotowano w Szamotułach,  

a najwyższą w Słupcy (tab. 2.63). Dużą liczbą udzielonych porad podstawowej opieki 

zdrowotnej per capita w całym badanym okresie charakteryzowały się także: Czarnków, 
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Gostyń, Kępno, Kościan i Nowy Tomyśl. Najsłabiej wypadały natomiast Grodzisk 

Wielkopolski, Szamotuły, Międzychód, a do 2010 roku także Leszno i Wągrowiec. Sytuacja 

poprawiła się po 2013 roku, gdy w każdym z miast średnich wskaźnik osiągał wartości 

większe od 5. W okresie 2007-2017 we wszystkich miastach średnich, oprócz Trzcianki, 

można było zaobserwować wzrost liczby udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej 

na 1 mieszkańca. Największy jej wzrost nastąpił w Szamotułach (o 906,4%) i Wągrowcu  

(o 239,3%), natomiast najniższy w Obornikach (o 1,1%) i Słupcy (o 2,9%). 

 

Tab. 2.63. Liczba udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca Wskaźnik 

dynamiki  
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 6,0 4,5 6,8 6,2 6,2 6,2 6,7 6,6 6,9 7,0 6,9 114,7 

Czarnków 8,4 8,5 8,9 8,1 8,6 8,8 9,2 9,6 10,3 10,4 11,5 137,9 

Gniezno 5,3 3,2 5,2 4,8 4,9 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1 6,2 116,2 

Gostyń 6,8 7,9 6,9 7,8 7,6 7,9 8,5 8,4 8,8 8,4 8,3 122,0 

Grodzisk Wielkopolski 4,6 4,3 5,3 4,6 4,6 4,6 4,6 5,1 5,4 5,3 5,3 114,9 

Jarocin 6,1 6,4 2,9 6,8 6,7 6,7 6,8 7,3 7,7 7,5 7,5 122,5 

Kępno 7,5 4,7 6,7 5,0 7,8 8,2 8,7 8,7 9,4 8,8 8,1 108,6 

Koło 6,3 6,9 7,1 6,3 7,4 6,3 6,2 6,6 7,0 7,4 7,3 115,8 

Konin 5,3 5,7 5,9 5,2 5,8 5,4 5,4 5,4 5,9 5,9 6,2 115,1 

Kościan 5,9 6,8 6,4 5,5 6,3 6,1 6,3 6,5 7,1 7,7 8,8 147,3 

Krotoszyn 5,6 5,9 6,8 6,4 6,5 6,4 6,6 6,6 6,5 6,7 7,0 126,0 

Leszno 3,6 3,7 4,2 4,7 4,9 5,0 5,2 5,2 5,3 5,5 5,6 155,7 

Międzychód 3,6 2,3 3,0 5,2 4,8 4,4 4,7 6,8 6,4 5,5 5,5 151,4 

Nowy Tomyśl 6,8 5,8 5,0 5,3 7,6 6,9 7,8 7,2 7,8 8,3 10,4 152,1 

Oborniki 7,6 7,3 6,6 5,5 6,4 7,0 7,2 7,3 7,5 6,9 7,7 101,1 

Ostrzeszów 6,6 6,3 8,4 6,5 6,6 6,2 6,4 6,5 7,1 6,8 7,2 109,7 

Piła 4,1 3,6 5,0 5,5 5,9 5,6 5,7 5,6 5,9 5,9 5,9 145,4 

Pleszew 6,4 8,3 8,2 8,2 8,5 8,6 9,3 9,5 9,7 9,8 10,0 155,9 

Rawicz 5,7 6,0 6,2 5,6 5,3 5,4 6,5 6,3 6,1 6,4 7,1 125,9 

Słupca 10,0 6,4 7,3 6,1 5,2 6,1 7,1 9,0 9,5 9,7 10,3 102,9 

Szamotuły 0,5 4,5 4,2 4,3 4,6 4,6 4,7 5,0 5,3 5,3 5,3 1 006,4 

Śrem 5,9 6,2 6,0 5,1 5,5 6,0 6,3 6,4 6,8 6,6 6,5 111,3 

Środa Wielkopolska 6,0 6,3 6,0 6,3 5,8 6,2 6,7 7,0 7,6 7,9 8,2 136,7 

Trzcianka 6,1 6,4 6,0 6,0 5,8 5,7 6,0 6,1 6,2 6,2 5,9 96,4 

Turek 4,9 5,4 5,0 5,4 5,5 5,2 5,5 6,2 6,1 7,3 8,2 166,1 

Wągrowiec 1,9 1,9 1,9 1,8 5,4 5,9 6,1 6,3 6,5 6,4 6,6 339,3 

Wolsztyn 5,1 9,3 6,5 5,6 5,3 7,1 7,6 7,7 8,2 7,9 8,0 157,5 

Września 5,7 5,3 3,2 4,2 6,4 6,8 7,2 7,4 7,5 7,8 7,9 138,7 

Złotów 6,6 6,9 6,1 6,6 6,0 6,9 7,1 7,0 7,4 7,0 7,1 108,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W przypadku opieki szpitalnej większość placówek szpitalnych zlokalizowana jest na 

terenie miast powiatowych, stąd też przeanalizowano liczbę łóżek szpitalnych 

przypadających na 10 tys. ludności danego powiatu. Największą ich dostępnością 

cechowały się powiaty, w których zlokalizowane są miasta średnie zamieszkiwane przez 

ponad 50 tys. osób, tj. Konin, Leszno (wartości wskaźnika powyżej 75), a także powiaty 
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obornicki i śremski (tab. 2.64). Najmniej korzystna sytuacja w latach 2007-2017 występowała 

pod tym względem w powiatach: ostrzeszowskim, szamotulskim, grodziskim i gnieźnieńskim, 

gdzie liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności nie przekraczała 35. W 15 powiatach 

wartość wskaźnika wzrosła w stosunku do 2007 roku, przy czym najbardziej (o ponad 25%) 

w powiatach nowotomyskim, pleszewskim i wrzesińskim. Największe spadki jego wartości 

(przekraczające 40%) wystąpiły natomiast w powiatach chodzieskim i ostrzeszowskim.  

 

Tab. 2.64. Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności w powiatach, w których 
zlokalizowane są miasta średnie województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa powiatu 
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. mieszkańców (szt.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

chodzieski 73,7 73,3 78,3 78,4 80,9 78,4 40,9 41,0 41,0 43,2 40,1 54,5 

czarnkowsko-trzcianecki 32,0 36,1 36,0 34,5 34,8 35,3 35,3 34,6 34,5 35,4 35,3 110,1 

gnieźnieński 24,5 27,3 25,5 24,7 25,9 25,5 24,4 21,1 20,4 20,4 18,9 77,2 

gostyński 35,9 36,5 38,1 34,6 34,6 34,6 22,8 22,8 21,7 21,7 21,7 60,5 

grodziski 21,4 25,5 25,5 24,4 24,3 22,6 22,6 22,5 22,4 23,9 20,7 96,6 

jarociński 22,8 27,0 27,0 24,8 25,6 25,5 28,3 23,3 24,2 24,3 24,3 106,2 

kępiński 41,3 45,3 45,4 44,5 45,0 45,5 45,9 45,9 45,9 44,8 44,9 108,6 

kolski 27,0 28,7 26,5 25,6 25,7 25,1 25,2 25,2 25,3 25,4 25,5 94,4 

kościański 33,6 33,0 34,3 31,6 31,3 31,8 29,5 29,5 30,0 29,9 29,9 89,0 

krotoszyński 32,5 36,9 34,6 31,9 31,9 32,8 29,6 29,7 29,7 29,7 31,0 95,3 

m. Konin 100,6 100,5 105,0 105,6 110,5 116,8 115,1 115,5 116,5 117,5 118,3 117,6 

m. Leszno 75,1 81,1 82,1 83,4 82,8 79,6 81,6 81,7 83,3 81,4 80,1 106,6 

międzychodzki 39,2 43,8 43,7 41,9 40,7 31,3 31,3 29,4 40,7 42,6 42,7 108,9 

nowotomyski 18,0 20,8 22,6 22,9 22,2 25,4 24,9 24,0 25,7 27,4 24,5 135,8 

obornicki 74,2 70,6 65,0 65,4 59,0 57,8 57,7 57,5 63,0 60,9 81,5 109,9 

ostrzeszowski 30,3 21,5 22,6 22,4 22,4 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 57,7 

pilski 53,4 57,2 55,8 54,4 54,6 54,7 54,8 54,9 55,2 46,0 54,6 102,1 

pleszewski 40,7 43,5 45,2 43,6 43,7 44,5 43,9 46,5 47,6 55,1 52,0 127,7 

rawicki 23,7 26,0 25,9 25,7 25,6 25,7 25,7 25,6 25,7 25,7 25,7 108,4 

słupecki 38,1 42,7 42,6 40,6 40,6 40,7 40,7 40,7 40,8 40,8 40,8 107,1 

szamotulski 25,6 26,5 23,3 25,1 21,9 22,2 16,2 19,9 20,8 20,7 20,5 80,1 

średzki 24,6 28,3 27,3 28,8 28,9 29,7 23,2 24,0 24,0 26,0 26,1 106,3 

śremski 68,4 71,7 71,3 69,1 70,1 59,9 60,3 68,3 59,4 64,5 56,4 82,4 

turecki 25,2 26,3 24,3 23,5 23,5 23,5 23,6 23,6 23,6 23,6 22,0 87,0 

wągrowiecki 30,2 33,3 33,1 24,2 24,0 25,2 24,8 25,2 25,0 24,7 23,8 78,7 

wolsztyński 29,8 32,3 32,2 31,7 31,3 31,2 31,2 31,2 31,1 30,9 30,9 103,9 

wrzesiński 24,8 27,6 28,1 26,7 26,6 26,6 25,1 25,0 30,7 31,8 31,2 125,7 

złotowski 49,1 48,1 45,0 41,4 41,4 41,6 44,0 44,0 44,1 44,1 42,7 87,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Kolejny wskaźnik, tj. liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkole 

podstawowej, osiągał w województwie wielkopolskim (w okresie 2010-2017) wartości na 

poziomie 18-19 osób, a więc niższym niż w miastach średnich Wielkopolski. Najbardziej 

liczne klasy w 2010 roku odnotowano w Nowym Tomyślu (24 uczniów), a także w Chodzieży, 

Czarnkowie, Jarocinie, Obornikach, Śremie i Wągrowcu (po 23 uczniów) (tab. 2.65). Najmniej 

liczne klasy w szkołach podstawowych występowały w tym czasie w Gnieźnie (18 uczniów)  

i Wolsztynie (19 uczniów). W 2017 roku w większości miast średnich wartość wskaźnika 
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zmniejszyła się. Jedynie w trzech miastach: Kępnie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie była 

ona wyższa niż w 2010 roku, a w siedmiu miastach utrzymała się na niezmienionym 

poziomie. W 2017 roku najmniej uczniów przypadało na 1 oddział w szkole podstawowej  

w Gnieźnie (17), a także Kole i Słupcy (po 18), a najwięcej w Kępnie (23), Czarnkowie, 

Nowym Tomyślu, Środzie Wielkopolskiej, Wrześni i Złotowie (po 22 uczniów). 

 

Tab. 2.65. Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkole podstawowej w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2010-2017 

Nazwa miasta 
Liczba uczniów na 1 oddział w szkole podstawowej (os.) Wskaźnik dynamiki 

(2010=100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 23 24 24 22 22 21 20 19 82,6 

Czarnków 23 24 23 23 23 23 23 22 95,7 

Gniezno 18 18 22 18 18 18 18 17 94,4 

Gostyń 21 22 22 21 22 22 22 21 100,0 

Grodzisk Wielkopolski 21 22 22 23 22 22 21 20 95,2 

Jarocin 23 22 21 21 21 20 18 19 82,6 

Kępno 21 21 23 24 25 24 22 23 109,5 

Koło 21 21 21 21 20 20 18 18 85,7 

Konin 21 21 21 21 20 20 19 20 95,2 

Kościan 20 20 20 20 20 20 19 19 95,0 

Krotoszyn 22 21 22 22 22 21 21 20 90,9 

Leszno 21 21 21 21 21 21 20 19 90,5 

Międzychód 22 21 20 21 21 21 21 20 90,9 

Nowy Tomyśl 24 23 24 24 24 24 23 22 91,7 

Oborniki 23 23 23 23 23 22 21 21 91,3 

Ostrzeszów 22 22 21 22 22 22 22 21 95,5 

Piła 21 21 20 20 20 20 20 20 95,2 

Pleszew 21 21 21 21 21 22 21 21 100,0 

Rawicz 20 21 22 22 21 21 21 20 100,0 

Słupca 20 20 20 20 20 19 18 18 90,0 

Szamotuły 22 21 21 21 22 22 21 21 95,5 

Śrem 23 22 23 23 23 22 22 21 91,3 

Środa Wielkopolska 21 21 22 23 22 22 21 22 104,8 

Trzcianka 20 20 22 22 21 22 20 20 100,0 

Turek 20 20 19 20 20 20 20 20 100,0 

Wągrowiec 23 23 23 22 22 22 21 21 91,3 

Wolsztyn 19 20 20 19 19 20 20 20 105,3 

Września 22 22 22 22 22 23 22 22 100,0 

Złotów 22 22 22 22 22 22 22 22 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Dostępność do edukacji ponadpodstawowej w wielkopolskich miastach średnich 

określono na podstawie liczby szkół ponadgimnazjalnych na 10 tys. ludności, który  

w 2010 roku kształtował się w województwie wielkopolskim na poziomie 2,9, a w 2017 roku 

osiągał wartość 1,9 (tab. 2.66). W 2010 roku największe możliwości wyboru szkoły w miejscu 

zamieszkania miały osoby mieszkające w Słupcy (wartość wskaźnika: 11,9), Ostrzeszowie 

(10,2) i Czarnkowie (9,5). Najmniejsze wartości wskaźnika były ok. czterokrotnie niższe  

i odnotowano je w Obornikach (2,2) i Gostyniu (2,5). W większości miast średnich 
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dostępność do szkolnictwa ponadgimnazjalnego w miejscu zamieszkania zmniejszyła się  

w latach 2010-2017. Największe spadki wartości wskaźnika odnotowano w Słupcy (o 45,4%), 

Lesznie (o 40,2%), Grodzisku Wielkopolskim (o 39,5%) i Kościanie (o 39,2%). W Obornikach 

wzrosła ona o 24,8% (chociaż i tak pozostawała w 2017 roku jedną z niższych wśród miast 

średnich), a w Międzychodzie, Złotowie i Gostyniu wzrosła o ok. 1-3%. W 2017 roku 

najmniejsza dostępność do szkolnictwa ponadgimnazjalnego cechowała, oprócz Obornik 

(wartość wskaźnika: 2,7), Gostyń (2,5), Trzciankę (2,9) i Leszno (3,0), a najwyższa 

Międzychód (6,6), Słupcę i Czarnków (po 6,5) oraz Wolsztyn (6,0). 

 

Tab. 2.66. Liczba szkół ponadgimnazjalnych na 10 tys. ludności w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2010-2017 

Nazwa miasta 
Liczba szkół ponadgimnazjalnych na 10 tys. ludności Wskaźnik dynamiki 

(2010=100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 5,6 6,1 7,6 6,7 5,7 5,7 5,8 5,3 95,1 

Czarnków 9,5 9,6 11,5 9,8 7,2 7,3 7,3 6,5 68,2 

Gniezno 5,3 5,3 5,0 4,9 4,3 3,8 4,2 3,6 69,0 

Gostyń 2,5 2,0 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 101,0 

Grodzisk Wielkopolski 5,7 5,6 5,6 4,9 4,2 3,5 3,4 3,4 60,5 

Jarocin 4,9 5,3 5,3 4,9 4,2 4,2 4,2 3,4 69,5 

Kępno 6,8 6,1 6,1 5,5 5,5 4,8 4,9 4,9 72,8 

Koło 7,3 7,8 8,2 7,4 6,1 6,2 6,3 5,9 80,6 

Konin 5,7 5,6 5,7 5,3 4,3 3,7 3,7 3,9 67,8 

Kościan 6,2 5,8 5,8 5,0 4,6 4,6 4,2 3,8 60,8 

Krotoszyn 5,1 5,1 5,1 5,1 4,8 4,1 3,8 3,4 68,0 

Leszno 5,0 5,1 4,9 4,2 3,9 3,4 3,4 3,0 59,8 

Międzychód 6,4 7,3 10,1 9,3 7,5 7,5 7,5 6,6 102,8 

Nowy Tomyśl 6,6 6,6 6,7 6,0 4,7 4,7 4,8 4,8 72,1 

Oborniki 2,2 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3 2,7 2,7 124,8 

Ostrzeszów 10,2 8,2 7,6 6,9 6,2 6,2 6,3 6,3 61,4 

Piła 4,7 4,7 4,4 4,0 3,9 3,4 3,4 3,1 66,7 

Pleszew 6,6 6,7 6,7 6,2 5,1 5,1 5,7 5,2 77,7 

Rawicz 5,2 5,2 4,8 5,3 5,3 4,4 3,9 3,9 75,6 

Słupca 11,9 10,6 10,0 8,6 7,9 6,5 6,5 6,5 54,6 

Szamotuły 4,2 4,2 4,7 4,2 4,3 4,3 3,7 3,7 88,6 

Śrem 4,3 5,0 4,9 5,6 5,3 4,3 3,7 3,4 78,3 

Środa Wielkopolska 4,5 4,5 4,9 4,9 5,3 4,8 4,8 3,9 86,8 

Trzcianka 3,4 3,5 4,0 3,5 2,9 2,3 2,3 2,9 84,3 

Turek 3,8 3,8 3,8 3,6 3,2 2,9 2,9 2,9 77,5 

Wągrowiec 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,5 3,5 99,0 

Wolsztyn 8,0 7,3 8,8 8,1 7,4 6,0 6,7 6,0 74,9 

Września 3,7 3,7 4,1 3,4 3,4 3,7 3,7 3,6 97,4 

Złotów 4,3 4,3 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 4,3 101,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W przypadku obszaru dotyczącego kultury oceniono zasięg oddziaływania bibliotek  

i kin badając liczbę mieszkańców przypadających na 1 placówkę biblioteczną (łącznie  

z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) (tab. 2.67) oraz 
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na 1 miejsce w kinach stałych (tab. 2.68). Analizując wartości tych wskaźników można 

zauważyć, że w miastach średnich były one wyższe niż przeciętnie w województwie. 

Najwięcej osób na 1 bibliotekę przypadało w latach 2010-2017 w Złotowie (ponad  

18 tys.), Śremie i Nowym Tomyślu (wartości wskaźnika oscylujące wokół 15 tys. osób).  

W 2016 roku do grupy tej dołączył Gostyń, a w 2017 roku Środa Wielkopolska – osiągały one 

najwyższe wartości wskaźnika (powyżej 20 tys. osób). Najkorzystniejsza sytuacja 

występowała w Międzychodzie i Lesznie, w których liczba osób na 1 placówkę biblioteczną 

nie przekraczała 3 tys. W większości miast średnich można było zaobserwować spadek 

wartości wskaźnika względem 2010 roku, w tym największy (powyżej 20%) w Czarnkowie, 

Turku i Wągrowcu. W 10 miastach odnotowano natomiast jej wzrost, co może mieć związek  

z redukowaniem liczby tego typu placówek. Zjawisko to było szczególnie widoczne  

w Pleszewie, gdzie wartość wskaźnika w 2017 roku była o 189,6% wyższa niż w 2010 roku, 

oraz w Środzie Wielkopolskiej i Gostyniu, gdzie wzrosła ona kolejno o 107,5% i 98,1%. 

 

Tab. 2.67. Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi)  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2010-2017 

Nazwa miasta 
Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną (os.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2010=100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 6 584 9 847 9 826 9 700 9 650 9 600 9 532 9 439 143,4 

Czarnków 5 779 5 703 5 653 5 628 5 570 3 676 3 632 3 595 62,2 

Gniezno 8 795 8 783 8 768 9 983 9 955 11 552 11 523 11 491 130,7 

Gostyń 10 189 6 767 6 728 10 092 10 119 10 084 20 142 20 182 198,1 

Grodzisk Wielkopolski 7 060 7 088 7 133 7 170 7 196 7 202 7 260 7 298 103,4 

Jarocin 5 269 5 258 5 256 5 262 5 279 5 273 5 259 4 373 83,0 

Kępno 4 920 4 905 4 886 4 859 4 853 4 823 4 770 4 730 96,1 

Koło 5 857 5 806 5 766 5 757 5 709 5 669 5 599 5 557 94,9 

Konin 4 917 4 888 4 865 4 827 4 784 4 742 4 709 4 677 95,1 

Kościan 6 054 6 033 6 013 6 003 5 987 5 936 5 981 5 977 98,7 

Krotoszyn 14 834 14 784 14 789 14 699 14 642 14 565 14 572 14 555 98,1 

Leszno 2 939 2 942 2 814 2 808 2 485 2 483 2 468 2 568 87,4 

Międzychód 1 827 2 183 2 183 1 544 1 532 1 526 3 560 2 132 116,7 

Nowy Tomyśl 15 147 15 095 15 024 14 899 14 974 14 867 14 748 14 702 97,1 

Oborniki 4 579 4 592 4 613 4 605 4 607 4 599 4 609 4 585 100,1 

Ostrzeszów 14 659 14 625 14 546 14 515 14 511 14 432 14 349 14 325 97,7 

Piła 3 940 3 741 4 683 4 974 5 718 6 740 6 726 6 149 156,1 

Pleszew 3 011 2 993 2 977 2 960 2 953 2 942 2 923 8 719 289,6 

Rawicz 5 304 5 279 5 249 5 212 5 195 5 152 5 133 5 102 96,2 

Słupca 14 287 14 186 14 063 14 019 14 016 13 933 13 862 13 851 96,9 

Szamotuły 4 769 4 759 4 750 4 755 4 708 4 704 4 694 4 709 98,7 

Śrem 15 186 15 163 15 175 15 076 15 018 14 992 14 974 14 923 98,3 

Środa Wielkopolska 11 145 11 186 11 213 11 286 11 331 11 370 11 459 23 124 207,5 

Trzcianka 8 716 8 700 8 691 8 651 8 662 8 634 8 614 8 614 98,8 

Turek 7 279 7 211 7 164 7 025 5 585 5 549 5 496 5 462 75,0 

Wągrowiec 8 446 6 328 6 319 6 295 6 317 6 324 6 359 6 402 75,8 

Wolsztyn 13 725 13 722 13 662 13 586 13 552 13 359 13 387 13 328 97,1 

Września 9 834 9 838 9 855 9 851 9 912 9 953 9 995 10 093 102,6 

Złotów 18 782 18 756 18 757 18 593 18 492 18 440 18 482 18 441 98,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.68. Liczba osób na 1 miejsce w kinach stałych w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2010-2017 

Nazwa miasta 
Liczba osób na 1 miejsce w kinach stałych (os.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2010=100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 66 66 69 68 67 59 58 58 87,9 

Czarnków 31 0 0 46 46 45 45 44 141,9 

Gniezno 207 207 206 205 204 204 203 203 98,1 

Gostyń 103 103 102 102 102 102 102 102 99,0 

Grodzisk Wielkopolski 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Jarocin 134 133 133 134 134 134 133 133 99,3 

Kępno 64 63 63 63 0 0 0 81 126,6 

Koło 78 77 80 79 79 79 78 88 112,8 

Konin 80 55 54 54 53 53 53 52 65,0 

Kościan 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Krotoszyn 83 83 83 82 82 82 82 82 98,8 

Leszno 0 332 278 63 63 62 72 82 24,7* 

Międzychód 0 0 0 74 73 73 0 0 – 

Nowy Tomyśl 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Oborniki 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Ostrzeszów 49 49 48 48 48 48 48 48 98,0 

Piła 67 67 69 69 69 68 68 68 101,5 

Pleszew 118 117 117 116 116 115 115 114 96,6 

Rawicz 0 115 115 114 114 113 112 112 – 

Słupca 72 71 71 70 70 70 70 70 97,2 

Szamotuły 104 103 103 103 102 102 102 102 98,1 

Śrem 262 261 262 260 259 258 258 257 98,1 

Środa Wielkopolska 163 163 64 165 165 166 67 169 103,7 

Trzcianka 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Turek 97 96 93 92 91 90 90 89 91,8 

Wągrowiec 104 104 104 103 104 104 104 105 101,0 

Wolsztyn 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Września 139 0 139 139 140 140 141 142 102,2 

Złotów 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

* 2011=100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Wskaźnik określony liczbą ludności na 1 miejsce w kinach stałych w latach  

2010-2017 osiągał najwyższe wartości w Śremie (powyżej 250 osób) oraz Gnieźnie (powyżej 

200 osób), a w latach 2011-2012 także w Lesznie (powyżej 275 osób), natomiast najniższe 

(poniżej 50 osób) w Czarnkowie i Ostrzeszowie. Wartym odnotowania jest fakt, że  

w Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Trzciance, Wolsztynie 

i Złotowie w całym badanym okresie nie funkcjonowały kina stałe. W większości miast 

odnotowywane zmiany wartości wskaźnika były niewielkie i w dużym stopniu były 

odzwierciedleniem zmieniającej się liczby ludności, a nie zmian dotyczących liczby miejsc  

w kinach. Największym wzrostem wartości wskaźnika charakteryzowały się Czarnków  

i Kępno (odpowiednio o 41,9% i 26,6% względem 2010 roku), natomiast największy jej 

spadek odnotowano w Lesznie (o 75,3% względem 2011 roku) i Koninie (o 35,0% względem 

2010 roku). 
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Infrastruktura społeczna została także poddana ocenie (w badaniu ankietowym) przez 

władze miejskie pod względem stanu, dostępności oraz jakości w perspektywie ostatnich 

pięciu lat. Ocena 1 wskazywała na zdecydowane pogorszenie sytuacji, a ocena 5 na 

zdecydowane poprawienie się sytuacji. Jeśli w opinii władz miejskich sytuacja się nie 

zmieniła oceniano ją na 3.  

W 17 wielkopolskich miastach średnich (tj. 58,6% ogółu badanych) stan infrastruktury 

społecznej zdecydowanie się poprawił (ryc. 2.16), a w dziewięciu jednostkach (31,0%) 

stwierdzono nieznaczną jego poprawę. Władze Trzcianki, Kościana i Turku wskazały 

natomiast na brak zmian w tym zakresie w ostatnich pięciu latach.  

 

Ryc. 2.16. Stan, dostępność i jakość infrastruktury społecznej w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w opinii władz tych miast 

 
STAN 

 
DOSTĘPNOŚĆ 

 
JAKOŚĆ 

Objaśnienia: 1 – zdecydowanie pogorszyło się, 2 – nieznacznie się pogorszyło, 3 – nie zmieniło się, 4 – nieznacznie 
się poprawiło, 5 – zdecydowanie się poprawiło 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

W Chodzieży, Trzciance i Kępnie, w opinii włodarzy miast, nie zmieniła się też sytuacja 

w zakresie dostępności do infrastruktury społecznej. W ośmiu miastach (27,6% wszystkich 

miast średnich) – Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Międzychodzie, Ostrzeszowie, Słupcy, 

Szamotułach i Turku – poprawiła się ona nieznacznie, natomiast w opinii władz pozostałych 

18 miast (62,1%) dostępność infrastruktury społecznej zdecydowanie się poprawiła.  

Opinie na temat jakości infrastruktury społecznej były podobne jak w przypadku jej 

stanu. Ponownie władze Trzcianki i Turku oceniły, że jej jakość w ciągu ostatnich pięciu lat 

nie zmieniła się. W 11 miastach (37,9% ogółu badanych) nastąpiła jej nieznaczna poprawa,  

a w 16 miastach (55,2%) jakość infrastruktury społecznej zdecydowanie się poprawiła. Warto 

zwrócić uwagę, że władze miast nie wskazały aby stan, dostępność czy jakość infrastruktury 

społecznej pogorszyły się w ciągu ostatnich pięciu lat. 

W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze infrastruktura 

społeczna w 2017 roku wykorzystano analizę skupień, w której uwzględniono następujące 

informacje: 

1) odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową (spol1),  

2) liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca (spol2),  
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3) liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkole podstawowej (spol3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery infrastruktura społeczna. Na tych 

samych, zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich 

wybierając pięć skupień. W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie województwa 

wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.69, ryc. 2.17 A). 

 

Tab. 2.69. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery infrastruktura 
społeczna w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

Gostyń, Kępno, Oborniki, 
Ostrzeszów, Śrem, Środa 
Wielkopolska, Września, 

Złotów 

Czarnków, Nowy 
Tomyśl, Pleszew 

Międzychód, 
Turek 

Grodzisk Wielkopolski, Konin, 
Krotoszyn, Leszno, Piła, 

Rawicz, Szamotuły, Trzcianka, 
Wągrowiec, Wolsztyn 

Chodzież, Gniezno, 
Jarocin, Koło, 

Kościan, Słupca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.17. Wykresy k-średnich dla sfery infrastruktura społeczna w 2017 roku (A) i w okresie 
2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W przypadku tej sfery o przypisaniu miast do poszczególnych grup decydowała przede 

wszystkim liczba dzieci w oddziałach szkół podstawowych.  

Wśród wyodrębnionych skupień miast bardzo podobne do siebie były grupy pierwsza  

i druga. W obu można było zaobserwować najwyższe wartości wskaźnika określającego 

liczbę uczniów przypadających na 1 oddział w szkole podstawowej oraz średnie wartości 

odsetka dzieci objętych opieką żłobkową. Czynnikiem różnicującym obie grupy była liczba 

porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca – w grupie pierwszej kształtowała się 

ona na średnim poziomie, natomiast w przypadku Czarnkowa, Nowego Tomyśla i Pleszewa 

odnotowano najwyższe wartości tego wskaźnika. Międzychód i Turek, należące do grupy 

trzeciej, charakteryzowały się najwyższym odsetkiem dzieci objętych opieką żłobkową oraz 

przeciętnymi wartościami pozostałych czynników. W grupie czwartej, oprócz Szamotuł  

i Wągrowca, które leżały dość blisko Poznania, znalazły się miasta cechujące się znacznym 

oddaleniem od stolicy województwa. Łączyło je przede wszystkim to, że osiągały najniższe 

wartości wskaźnika liczby udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej per capita, co  

w przypadku oddalonych od Poznania miast może świadczyć o niższej dostępności do usług 
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zdrowotnych, a w przypadku Wągrowca i Szamotuł o korzystaniu przez mieszkańców tych 

miast z usług lekarskich w Poznaniu (ze względu na geograficzną bliskość i lepszą ofertę 

usług). Grupę tę charakteryzował też stosunkowo niski odsetek dzieci objętych opieką 

żłobkową oraz średnia liczebność dzieci w klasach szkół podstawowych. Ostatnia – piąta 

grupa miast to przede wszystkim gminy miejskie, w których odnotowano najniższą liczbę 

uczniów przypadających na 1 oddział szkoły podstawowej oraz najniższy odsetek dzieci 

objętych opieką żłobkową.  

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze infrastruktura 

społeczna, przy zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji  

w 2017 roku (dane kolejno: D_spol1, D_spol2, D_spol3), analiza skupień techniką 

aglomeracyjną wskazała jako najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie czterech grup 

miast. Przy wykorzystaniu techniki k-średnich wyznaczono więc cztery skupienia (tab. 2.70, 

ryc. 2.17 B). 

 

Tab. 2.70. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery infrastruktura społeczna w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Środa Wielkopolska, 
Turek, Złotów 

Chodzież, Grodzisk 
Wielkopolski, Jarocin, Koło, 

Leszno, Oborniki, Wągrowiec 

Gniezno, Gostyń, Kępno, Konin, 
Krotoszyn, Międzychód, Ostrzeszów, 

Piła, Pleszew, Szamotuły, Śrem, 
Trzcianka, Września 

Czarnków, Kościan, Nowy 
Tomyśl, Rawicz, Słupca, 

Wolsztyn 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jeśli chodzi o dynamikę wartości wskaźników wykorzystanych w analizie sfery 

infrastruktura społeczna to o przynależności miast średnich do poszczególnych skupień 

zadecydowała w szczególności dynamika zmian odsetka dzieci objętych opieką żłobkową.  

Pierwsza grupa obejmowała miasta o najwyższej dynamice zmian ww. wskaźnika oraz 

wskaźnika dotyczącego liczby uczniów przypadających na 1 oddział szkoły podstawowej przy 

jednoczesnych średnich wartościach zmian w zakresie liczby udzielonych porad 

podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca. Przede wszystkim były to gminy miejskie 

peryferyjnie położone względem stolicy regionu oraz Środa Wielkopolska – znajdująca się  

w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Grupy druga i trzecia miały bardzo zbliżone, niskie 

wartości dynamiki wskaźników dotyczących liczby udzielonych porad lekarskich per capita. 

Były to przede wszystkim miasta o względnie dużej liczbie ludności (porównując do miast  

z pozostałych grup). W grupie trzeciej pozostałe wskaźniki dynamiki były średnio wyższe niż 

w miastach z grupy drugiej. Ostatnia – czwarta grupa obejmowała mniejsze miasta (oprócz 

Rawicza i Kościana), które najwyższe wartości wskaźników dynamiki uzyskały w przypadku 

liczby udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca i odsetka dzieci 

objętych opieką żłobkową.  

 

2.2.7. Środowisko 

Analiza stanu środowiska naturalnego powinna być prowadzona w odniesieniu do 

wszystkich jego komponentów, a także działań na rzecz poprawy stanu środowiska.  

W odniesieniu do miast średnich nie jest możliwa analiza porównawcza we wszystkich tych 

obszarach. Wynika to z ograniczonej dostępności danych dla poziomu gminnego  

(a w przypadku gmin miejsko-wiejskich także w podziale na obszar miejski i wiejski), w tym 
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danych zawartych w opracowaniach ekofizjograficznych, diagnozie stanu sporządzanej na 

potrzeby programu ochrony środowiska czy w corocznych analizach systemu 

gospodarowania odpadami, oraz z dużego zróżnicowania gmin jeśli chodzi o sposób 

zagospodarowania. W ramach opisu sfery środowisko przedstawione zostaną następujące 

zagadnienia: 

 stan jakości (poziom zanieczyszczenia) powietrza, 

 udział terenów zieleni w powierzchni ogółem (uzupełniony analizą dotyczącą 

lesistości), 

 nasadzenia i ubytki drzew,  

 liczba, rodzaj i powierzchnia form ochrony przyrody,  

 zużycie wody na 1 mieszkańca,  

 odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, 

 liczba oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, 

 liczba zbiorników bezodpływowych,  

 liczba oczyszczalni przydomowych,  

 ilość odpadów zmieszanych zebranych w ciągu roku z gospodarstw domowych na  

1 mieszkańca. 

Komponentem środowiska, który podlega regularnym badaniom w skali całego 

województwa jest m.in. stan powietrza. Monitoring prowadzony jest na podstawie zapisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze 

zm.) przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu 

Środowiska GIOŚ na poziomie województw). W jego ramach dokonywana jest ocena 

poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, następnie dokonywana 

jest, według określonych kryteriów, klasyfikacja stref dla każdej z substancji odrębnie. Lista 

zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia 

kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi obejmuje 12 substancji: dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, pył PM2,5 oraz ołów, arsen, kadm, 

nikiel i benzo(a)piren w pyle PM10. W ocenach dokonywanych pod kątem spełnienia 

kryteriów odnoszących się do ochrony roślin uwzględnia się natomiast trzy substancje: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon. W porównaniu do 2007 roku zmianie uległy zarówno 

zestawienia badanych zanieczyszczeń, jak i klasyfikacje stref oraz sam podział na strefy.  

W 2007 roku na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie wpływu substancji  

w powietrzu na zdrowie dokonywano pomiarów w 14 strefach, natomiast od 2010 roku są to 

już tylko trzy strefy: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., miasta o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys. oraz pozostały obszar województwa (tab. 2.71). 

Podstawą klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza są: 

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

powiększony o margines tolerancji, poziomy celów długoterminowych. Wynikiem oceny, 

zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia, jak i dla ochrony roślin, dla wszystkich 

substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:  

 A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych,  

 B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  

o margines tolerancji, 
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 C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji,  

a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub 

poziomy docelowe, 

 D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego, 

 D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.  

 

Tab. 2.71. Podział województwa wielkopolskiego na strefy, dla których dokonywana jest ocena 
jakości powietrza 

Strefa do 2010 roku Powiaty, z których składa się strefa Strefy od 2010 roku 

Aglomeracja poznańska m. Poznań Aglomeracja poznańska  

Miasto Kalisz m. Kalisz Miasto Kalisz  

Miasto Konin m. Konin 

Strefa wielkopolska  

Miasto Leszno m. Leszno 

Strefa chodziesko-wągrowiecka czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, wągrowiecki 

Strefa gnieźnieńsko-wrzesińska wrzesiński, gnieźnieński, słupecki 

Strefa gostyńsko-leszczyńska leszczyński, gostyński, rawicki 

Strefa kalisko-jarocińska krotoszyński, jarociński, pleszewski, kaliski 

Strefa konińsko-kolska koniński, kolski, turecki 

Strefa kościańsko-śremska kościański, śremski, średzki 

Strefa nowotomysko-wolsztyńska międzychodzki, nowotomyski, grodziski, wolsztyński 

Strefa ostrowsko-kępińska ostrowski, ostrzeszowski, kępiński 

Strefa pilsko-złotowska złotowski, pilski 

Strefa poznańsko-szamotulska szamotulski, obornicki, poznański 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych ocen jakości powietrza 

 

Od 2007 roku na terenie Wielkopolski systematycznie notowane są przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych lub docelowych powiększonych o margines tolerancji  

w odniesieniu do zanieczyszczeń pyłem PM10 oraz zawartym w tym pyle benzo(a)pirenem 

pod kątem ochrony zdrowia. Rok rocznie teren całego lub większości województwa 

klasyfikowany był do klasy C (nawet przy uwzględnieniu odliczeń w związku z napływami 

pyłów ze źródeł naturalnych np. w 2018 roku nadal wszystkim strefom województwa 

wielkopolskiego przypisana została klasa C ze względu na przekroczenie dopuszczalnej 

liczby przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla doby). W badanym okresie zmieniał się 

także poziom zanieczyszczenia pyłem PM2,5, dla którego ocena pod kątem 

zanieczyszczenia znajdowała się, w zależności od badanego okresu i strefy, w klasach A, B 

oraz C. Niemniej jednak od 2015 roku niemal całe województwo (z wyjątkiem Poznania  

w niektórych latach) znajdowało się w klasie C pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM2,5. 

Jest to niepokojące zjawisko, ponieważ mimo systematycznie podejmowanych działań na 

rzecz poprawy stanu powietrza (niemal każda z gmin wprowadza programy dofinasowania do 

wymiany źródeł ciepła, poprawy efektywności energetycznej, zrównoważonej mobilności 

miejskiej itp.) jego jakość nadal jest niezadowalająca. Utrzymanie dobrej jakości powietrza 

staje się coraz większym wyzwaniem, co wynika także z postępującej suburbanizacji, braków 

w infrastrukturze technicznej na terenach zabudowywanych (gazyfikacja) oraz sytuacji 

klimatycznej.  

Ciekawym zestawieniem obrazującym problem zanieczyszczenia powietrza pyłem 

PM10 są dane zawarte w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie wielkopolskim 
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za rok 201816. Przedstawiono w niej zmienność stężeń średnich rocznych pyłu PM10 na 

wybranych stacjach województwa wielkopolskiego oraz zmienność liczby przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego dla doby dla pyłu PM10 w latach 2010-2018 (ryc. 2.18, ryc. 2.19).  

 

Ryc. 2.18. Zmienność stężeń średnich rocznych pyłu PM10 na wybranych stacjach województwa 
wielkopolskiego w latach 2010-2018 

  
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2018, 2019. 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, Poznań, s. 57 

 

Ryc. 2.19. Zmienność liczby przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla doby dla pyłu PM10 na 
wybranych stacjach województwa wielkopolskiego w latach 2010-2018 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2018, 2019. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, Poznań, s. 57 

 

Niepokojące są również wyniki odnoszące się do poziomu stężeń benzo(a)pirenu  

w pyle PM10. Średnie stężenia roczne tej substancji na wybranych stacjach województwa 

wielkopolskiego (m.in. w Gnieźnie, Lesznie, Pile i Wągrowcu) od 2010 roku ulegają zmianom, 

                                                      

16 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2018, 2019. Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, Poznań. 
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wykazując przy tym tendencję nieznacznie rosnącą. Rok rocznie stwierdzano również 

przekroczenia poziomu docelowego, a oceniane strefy zaliczane były do klasy C ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi.  

Odpowiedzią na identyfikowane w województwie wielkopolskim problemy jakości 

powietrza są programy ochrony powietrza17: w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy 

aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych  

w zakresie pyłu PM10, w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, 

którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów oraz dla 

strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.  

W niektórych miastach średnich Wielkopolski znajdują się punkty monitoringu 

funkcjonującego poza siecią monitoringu krajowego i regionalnego (np. czujniki Syngeos, 

Airly), jednak znajdują się tam od niedawna i nie ma możliwości porównania zmiany wyników 

w czasie. Nie wszystkie z nich mają też właściwe czasy uśredniania wyników pomiarów. 

Uniemożliwia to dokonanie szczegółowej oceny i analizy porównawczej stanu powietrza  

w poszczególnych miastach.  

Analizując stan środowiska naturalnego w wielkopolskich miastach średnich warto 

także zwrócić uwagę na kwestie dostępu do terenów zieleni (parków, zieleńców i terenów 

zieleni osiedlowej). Udział tych terenów w ogólnej powierzchni analizowanych miast wykazuje 

duże zróżnicowanie. Średnia wartość tego wskaźnika w latach 2007-2017 wynosiła niespełna 

4,5%, zawierając się w przedziale między 1,0% dla Piły czy Grodziska Wielkopolskiego  

a 13,3% dla Śremu (ryc. 2.20). Największy średni udział terenów zieleni w powierzchni 

ogółem (powyżej 8%) odnotowały, oprócz Śremu, Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Złotów i Kościan, 

natomiast najniższe wartości wskaźnika cechowały, poza Piłą i Grodziskiem Wielkopolskim, 

Trzciankę i Czarnków (po 1,4%) oraz Krotoszyn (1,5%). Największe zmiany w tym zakresie 

zaszły między 2007 rokiem a 2017 rokiem w Kole i Międzychodzie, gdzie udział terenów 

zieleni w powierzchni ogółem odpowiednio zmniejszył się o 6,4 p.p. i wzrósł o 1,5 p.p.  

W pozostałych miastach średnich różnice były nieznaczne.  

Warto zaznaczyć, że istotnym komponentem zieleni na obszarach miejskich są też 

lasy, co jest szczególnie istotne w miastach takich jak Chodzież czy Czarnków, w których 

średnia lesistość w latach 2009-2017 kształtowała się odpowiednio na poziomie 14,7%  

i 6,1% (ryc. 2.21). Względnie wysokie wartości wskaźnika (powyżej 4,0%) cechowały także 

Oborniki i Koło. Najniższą średnią lesistość w badanym okresie odnotowano natomiast  

w Pleszewie, Turku, Międzychodzie i Jarocinie.  

Warto w tym miejscu wspomnieć również o nasadzeniach oraz ubytkach drzew  

w wielkopolskich miastach średnich (tab. 2.72). Analizując dane dla lat 2007-2017 można 

zauważyć, że najlepszą sytuacją pod tym względem charakteryzowała się Słupca, w której 

corocznie więcej drzew sadzono niż usuwano. Podobnie, chociaż już nie we wszystkich 

latach analizowanego okresu, było w Grodzisku Wielkopolskim, Kole, Wolsztynie i Złotowie. 

Biorąc pod uwagę różnicę między nasadzeniami i ubytkami drzew można stwierdzić, że 

najwięcej drzew przybyło w okresie 2007-2017 w Lesznie (4 346 szt.) i Złotowie (3 577 szt.), 

a najwięcej drzew ubyło w Śremie (1 446 szt.), Kępnie (1 351 szt.) i Turku (1 275 szt.). 

Największy roczny ubytek drzewostanu odnotowano w 2010 roku w Lesznie (1 949 szt.),  

a najwięcej nowych drzew posadzono dwa lata później (2 963 szt.) również w Lesznie. 

                                                      

17 Programy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 
https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza.  

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza
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Ryc. 2.20. Uśredniony udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni 
ogółem w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 2.21. Uśredniony udział lasów w powierzchni ogółem w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2009-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab 2.72. Nasadzenia i ubytki drzew w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Nasadzenia (szt.) Ubytki (szt.) 

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

Chodzież 255 588 401 430 300 398 728 501 436 237 58 225 512 407 390 355 405 803 706 449 529 159 

Czarnków 365 88 28 24 22 6 16 26 50 20 75 24 56 12 16 26 102 12 2 129 63 30 

Gniezno 352 40 109 70 40 26 53 25 75 58 108 204 54 43 56 12 26 20 25 30 468 620 

Gostyń 139 272 700 56 20 25 0 0 0 0 0 9 5 0 6 1 6 0 0 0 0 0 

Grodzisk Wielkopolski 10 370 104 450 182 120 224 150 171 219 267 10 20 27 61 20 10 42 28 52 73 17 

Jarocin 55 160 110 200 73 20 37 20 15 50 100 37 32 112 135 18 23 21 20 120 256 95 

Kępno 35 68 160 15 76 144 128 128 135 89 20 45 277 351 289 113 202 221 221 234 105 291 

Koło 200 596 1 344 242 1 359 2 150 764 219 37 58 145 209 546 411 0 382 938 41 35 14 40 55 

Konin 280 105 95 0 0 135 141 251 351 576 1 010 205 197 81 0 0 164 144 145 163 477 413 

Kościan 8 230 166 80 240 19 154 149 101 81 92 70 152 179 30 474 27 251 132 140 155 84 

Krotoszyn 451 63 27 306 113 7 192 69 600 59 166 87 19 292 99 55 193 130 103 64 86 27 

Leszno 799 611 600 720 1 505 870 2 963 683 1 391 828 1 060 696 524 450 1 949 463 434 245 1 484 446 577 416 

Międzychód 38 74 73 67 91 37 6 144 24 33 38 42 45 40 30 30 45 102 133 94 25 54 

Nowy Tomyśl 50 145 102 85 38 20 5 10 207 100 73 56 81 12 36 3 5 4 60 115 5 39 

Oborniki 41 119 160 114 87 144 56 240 308 71 65 28 14 106 14 94 53 27 173 269 486 158 

Ostrzeszów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Piła 520 428 428 776 0 298 282 174 611 132 78 243 88 88 76 115 174 318 64 684 463 229 

Pleszew 88 47 10 32 50 80 0 0 0 0 35 7 0 1 10 50 30 0 0 0 0 20 

Rawicz 90 85 187 223 43 112 50 162 134 169 370 46 86 296 87 53 36 25 28 16 19 166 

Słupca 100 224 80 79 57 98 28 14 41 111 66 55 44 10 14 38 30 5 7 29 81 51 

Szamotuły 92 148 25 54 163 194 2 329 181 287 63 153 124 384 343 604 58 84 99 71 136 61 142 

Śrem 220 82 0 29 45 20 16 46 52 152 60 664 170 105 224 185 349 125 117 82 72 75 

Środa Wielkopolska 511 116 170 480 9 0 0 0 200 500 500 358 402 186 83 5 0 0 0 40 50 50 

Trzcianka 250 107 294 350 0 0 10 86 253 246 150 0 0 15 12 0 0 8 2 10 80 80 

Turek 81 38 56 145 514 161 168 556 423 110 67 70 114 85 103 492 326 587 689 871 198 59 

Wągrowiec 213 152 155 327 181 110 210 210 210 100 100 125 366 316 530 323 0 0 0 0 0 0 

Wolsztyn 5 35 80 16 15 10 410 42 151 110 45 0 0 0 1 0 5 11 33 86 73 110 

Września 20 350 156 124 5 181 100 26 151 222 273 30 250 54 158 14 35 25 9 46 150 937 

Złotów 137 289 1 848 850 574 266 517 56 117 220 376 267 350 80 260 150 180 45 25 16 150 150 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Dominującą formą ochrony przyrody na terenie miast średnich w Wielkopolsce są 

pomniki przyrody (tab. 2.73). W większości jednostek występowały objęte tą formą ochrony 

drzewa, zespoły drzew lub nieliczne głazy narzutowe. Liczba pomników przyrody na terenie 

miast średnich wahała się od jednego (w Wągrowcu, Gnieźnie, Czarnkowie) do 

kilkudziesięciu (32 w Pile, 37 w Jarocinie, 38 w Obornikach i 67 w Grodzisku Wielkopolskim). 

Na terenie trzech miast średnich (Obornik, Piły, Wolsztyna) istniały także rezerwaty przyrody, 

natomiast w jednym (Kępnie) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Stosunkowo nielicznie 

występowały w miastach użytki ekologiczne czy stanowiska dokumentacyjne 

(zidentyfikowano je tylko w kilku jednostkach). W 10 wielkopolskich miastach średnich 

zlokalizowane były obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Najmniejszym 

potencjałem w zakresie występowania różnych form ochrony przyrody cechowały się 

(zgodnie z danymi pozyskanymi w ramach badania ankietowego) Kościan, Międzychód, 

Gniezno, Konin, Szamotuły, a także Września, Turek i Leszno. Nie jest to jednak sytuacja 

niepokojąca lub wymagająca podjęcia działań naprawczych. Wynika to bowiem  

z indywidulanych uwarunkowań.  

Ważnym komponentem środowiska naturalnego są także zasoby wodne, które 

wymagają nie tylko ochrony przed zanieczyszczeniami, ale także właściwego – racjonalnego 

i oszczędnego – gospodarowania. W miastach średnich województwa wielkopolskiego 

największe zużycie wody na 1 mieszkańca (z uwzględnieniem wody wykorzystywanej  

w przemyśle) występowało w latach 2007-2017 w Koninie (powyżej 14 tys. m3), co wynikało  

z rozwiniętego na jego obszarze, wodochłonnego przemysłu paliwowo-energetycznego. 

Mimo że wartość wskaźnika w mieście zmniejszyła się w tym okresie o 22,4% to nadal 

kształtowała się na nieporównywalnie wyższym poziomie niż w innych miastach (tab. 2.74). 

Podobna sytuacja występowała w przypadku Turku, gdzie również ten sam rodzaj przemysłu 

determinował duże zużycie wody (przekraczające 300 m3). W 2007 roku stosunkowo duże 

zużycie wody per capita, oprócz ww. miast, odnotowano w Czarnkowie (143,7 m3), Śremie 

(152,2 m3) i Kole (121,8 m3). Najniższymi wartościami wskaźnika charakteryzowały się w tym 

czasie Wągrowiec (36,9 m3), Jarocin (39,7 m3) oraz Września, Gniezno i Trzcianka, gdzie nie 

przekroczyły one 45 m3. W ciągu kolejnych 10 lat w 16 wielkopolskich miastach średnich 

zużycie wody na 1 mieszkańca obniżyło się – najbardziej (o 67,7%) w Śremie, a następnie  

w Obornikach (o 38,1%) i Międzychodzie (o 36,3%). W pozostałych jednostkach wartość 

wskaźnika w 2017 roku była wyższa niż w 2007 roku, a największy wzrost dotyczył Wrześni 

(o 30,9%), Grodziska Wielkopolskiego (o 27,0%) oraz Czarkowa (o 25,7%). W 2017 roku 

największe zużycie wody na 1 mieszkańca odnotowano, poza Koninem i Turkiem,  

w Czarnkowie, Grodzisku Wielkopolskim i Kole, gdzie przekroczyło ono 100 m3. Najniższymi 

wartościami wskaźnika charakteryzowały się natomiast Oborniki (36,4m3), Gniezno (38,9 m3) 

i Trzcianka (39,2 m3). 
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Tab. 2.73. Formy ochrony przyrody w miastach średnich województwa wielkopolskiego 

Nazwa 
miasta 

Rezerwaty 
przyrody 

Obszary 
chronionego 
krajobrazu 

Obszary 
Natura 
2000 

Pomniki 
przyrody 

Stanowiska 
dokumentacyjne 

Użytki 
ekologiczne 

Zespoły 
przyrodniczo-
krajobrazowe 

Chodzież – 1 (5,5 km2) – 3 (drzewa) – – – 

Czarnków – 
1  

(68 840 ha) 
2 (16 058,1 

ha) 
1 (drzewo) – – – 

Gniezno – – – 1 (drzewo) – – – 

Gostyń – 1 (37,65 ha) – 2 – – – 

Grodzisk 
Wielkopolski 

– – 
1 (2,51 
km2) 

67 – 33,6 ha – 

Jarocin – 1 (1 341 ha) – 37 – – – 

Kępno – – 1 (12,3 ha) 1 (drzewo) 2 – 3 (6,260 ha) 

Koło – 
1  

(ok. 5 km2) 
1 (ok.  

4,8 km2) 
7 – – – 

Konin – – 1 – – – – 

Kościan – – – – – – – 

Krotoszyn – – – – – – – 

Leszno – – – 
3 (drzewa,  

pomnik 
zbiorowy) 

– – – 

Międzychód – – – – – – – 

Nowy 
Tomyśl 

– – – 11 – – – 

Oborniki 1 (3,05 ha)  2 38 – – – 

Ostrzeszów – 1 – 14 – – – 

Piła 2 2 2 32 – 1 (0,94 ha) – 

Pleszew – – 3 
5 (drzewa  

i głaz) 
– – – 

Rawicz – – – 
10 

(drzewa) 
– – – 

Słupca – – – – – – – 

Szamotuły – – – – – – – 

Śrem –  – 21 1 (4,8 ha) – – 

Środa 
Wielkopolska 

– 1 1 – – – – 

Trzcianka – – – 11 – – – 

Turek – – – 
2 (drzewo  

i głaz) 
– – – 

Wągrowiec – 1 – 1 – 2 (24,04 ha) – 

Wolsztyn 1 (3,79 ha) 1 2 28 – 6 – 

Września – – – 3 – – – 

Złotów – – – 
25 

(drzewa) 
28 – – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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Tab. 2.74. Zużycie wody na 1 mieszkańca w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Zużycie wody na 1 mieszkańca (m3) Wskaźnik dynamiki 

(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 61,6 65,5 61,4 60,9 60,1 59,3 55,8 55,1 54,2 53,5 51,8 84,1 

Czarnków 143,7 138,8 144,3 125,9 145,7 78,6 144,7 157,1 157,0 171,4 180,6 125,7 

Gniezno 42,3 43,9 42,3 41,3 40,0 39,6 38,6 38,9 37,7 39,0 38,9 92,0 

Gostyń 70,1 76,8 74,4 70,9 74,2 72,3 72,0 70,7 73,4 71,7 74,6 106,4 

Grodzisk Wielkopolski 86,6 98,1 95,8 102,0 114,0 111,6 109,1 117,3 116,3 119,6 110,0 127,0 

Jarocin 39,7 39,6 41,7 41,3 41,3 42,7 34,2 40,5 44,4 41,9 42,4 106,8 

Kępno 64,2 66,2 74,2 74,1 70,7 78,9 75,8 69,3 70,4 68,9 68,8 107,2 

Koło 121,8 120,5 113,1 108,3 109,9 109,7 103,4 103,5 103,1 108,6 105,6 86,7 

Konin 18 920,7 17 939,7 19 335,6 15 869,5 19 252,5 17 995,5 18 508,5 17 814,5 16 023,4 17 607,9 14 675,9 77,6 

Kościan 56,4 54,0 54,2 54,3 51,1 52,3 55,0 51,6 55,0 58,4 56,7 100,5 

Krotoszyn 61,8 59,2 53,3 55,4 58,8 55,9 53,0 55,7 63,3 64,5 62,7 101,5 

Leszno 51,2 42,9 45,7 45,2 45,2 44,0 43,5 44,0 45,8 45,8 47,1 92,0 

Międzychód 101,2 77,8 72,5 71,7 78,9 38,8 39,1 49,2 49,8 49,9 64,5 63,7 

Nowy Tomyśl 57,4 59,8 60,0 62,0 62,0 62,1 63,2 66,1 51,5 49,2 49,7 86,6 

Oborniki 58,8 62,8 64,7 65,3 64,4 71,8 28,1 30,3 32,8 36,5 36,4 61,9 

Ostrzeszów 47,9 50,1 47,6 48,1 49,7 49,1 47,4 49,3 51,6 50,6 50,5 105,4 

Piła 55,4 55,0 54,6 54,1 54,6 54,5 54,5 53,9 51,0 56,6 51,4 92,8 

Pleszew 45,2 48,6 46,6 46,0 46,5 47,2 46,1 45,9 46,5 48,7 48,5 107,3 

Rawicz 55,1 56,2 54,1 53,3 53,8 53,2 50,8 51,4 53,3 54,0 51,9 94,2 

Słupca 66,9 68,7 59,2 53,0 59,4 57,3 55,5 55,7 57,1 60,6 66,0 98,7 

Szamotuły 65,0 66,4 68,2 60,4 69,9 65,1 66,1 57,8 63,0 59,3 58,5 90,0 

Śrem 152,2 158,4 114,5 113,1 108,7 96,2 65,6 54,2 48,5 50,3 49,1 32,3 

Środa Wielkopolska 57,6 60,6 57,7 55,9 55,3 55,7 54,8 55,1 55,0 56,5 58,9 102,3 

Trzcianka 43,7 43,2 39,9 39,1 38,5 38,2 38,4 38,2 40,0 40,1 39,2 89,7 

Turek 377,6 356,0 351,5 348,5 361,0 332,5 351,5 365,3 352,0 348,9 307,3 81,4 

Wągrowiec 36,9 39,5 37,1 37,7 39,1 39,4 38,1 39,8 41,2 40,7 45,3 122,8 

Wolsztyn 76,0 73,2 89,3 92,5 120,9 101,7 76,2 78,9 81,6 74,8 78,9 103,8 

Września 42,4 44,4 44,6 44,2 46,7 45,0 44,5 45,4 47,8 54,9 55,5 130,9 

Złotów 45,2 46,2 45,9 45,6 43,2 44,0 42,7 42,7 43,1 41,9 41,5 91,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Opisując stan środowiska warto także zwrócić uwagę na działania podejmowane na 

rzecz poprawy lub utrzymania w stanie niepogorszonym jego komponentów. Wśród nich 

wymienić można przedsięwzięcia, będące jednocześnie zadaniami własnymi samorządów 

gminnych, dotyczące infrastruktury ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami.  

W zakresie infrastruktury ochrony środowiska wartym uwagi jest wyposażenie posesji 

w sieć kanalizacyjną i związany z tym odsetek mieszkańców korzystających  

z oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów.  

W większości miast średnich Wielkopolski przeciętny odsetek ludności korzystającej w latach 

2007-2017 z oczyszczalni ścieków wynosił ponad 90% (ryc. 2.22). W 2007 roku poziomu 

tego nie przekroczono w pięciu miastach – Środzie Wielkopolskiej, Koninie, Obornikach, 

Grodzisku Wielkopolskim i Wrześni, zaś w 2017 roku w trzech miastach – Międzychodzie, 

Trzciance i Środzie Wielkopolskiej (tab. 2.75). Najwyższymi odsetkami korzystających  

z oczyszczalni ścieków w latach 2007-2017 cechowały się Turek, Wolsztyn, Kępno, Pleszew 

i Ostrzeszów.  

 

Ryc. 2.22. Uśredniony odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2.75. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczlni ścieków w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 

Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (%) 
Zmiana  

w okresie 
2007-2017 

(p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 99,5 84,4 90,7 83,4 81,4 81,6 78,3 81,7 96,5 97,0 97,9 -1,6 

Czarnków 99,9 98,4 99,8 96,9 97,3 99,0 98,8 99,9 98,6 99,8 98,3 -1,6 

Gniezno 100,0 91,9 92,2 90,3 89,6 89,7 93,0 93,3 93,8 94,0 94,3 -5,7 

Gostyń 97,1 84,9 99,5 100,0 93,6 96,1 99,1 99,1 99,4 99,9 99,7 2,5 

Grodzisk  
Wielkopolski 

87,1 97,9 89,7 89,2 91,4 99,7 99,5 99,2 99,2 98,4 97,9 10,8 

Jarocin 99,7 96,1 96,3 96,9 94,4 94,4 95,1 96,6 98,2 97,3 96,6 -3,1 

Kępno 100,0 93,2 95,2 99,5 98,4 99,6 99,9 99,3 99,9 99,9 99,9 -0,1 

Koło 99,8 98,2 99,0 97,4 97,3 99,8 99,5 95,0 98,0 99,5 96,4 -3,4 

Konin 80,0 95,4 95,8 96,8 94,5 95,0 95,7 97,7 98,5 99,2 97,1 17,1 

Kościan 99,8 99,4 99,8 99,1 98,9 99,8 99,7 98,0 100,0 99,1 98,3 -1,4 

Krotoszyn 99,9 81,7 81,3 82,6 83,0 84,0 85,0 86,2 94,1 94,7 97,2 -2,7 

Leszno 99,9 99,1 98,0 99,5 99,6 100,0 96,5 96,0 96,1 96,9 96,6 -3,3 

Międzychód 99,9 86,2 98,9 92,2 91,2 99,0 100,0 96,9 97,3 97,3 75,4 -24,5 

Nowy Tomyśl 100,0 99,8 98,2 98,1 98,4 98,9 99,8 99,5 100,0 92,8 93,3 -6,7 

Oborniki 84,7 90,2 90,1 87,9 87,7 87,0 94,2 95,3 98,2 99,6 94,6 9,9 

Ostrzeszów 100,0 98,8 99,4 98,0 97,8 98,7 99,1 99,1 99,9 99,9 99,8 -0,2 

Piła 100,0 99,4 99,6 98,9 98,3 98,8 99,6 100,0 99,9 95,7 99,1 -0,8 

Pleszew 100,0 99,8 99,9 97,0 96,4 98,0 99,4 99,6 100,0 99,8 99,8 -0,2 

Rawicz 94,7 94,9 95,0 94,3 94,7 99,6 95,9 97,5 100,0 95,8 95,2 0,6 

Słupca 92,1 93,5 95,1 92,8 93,5 94,3 94,6 94,6 93,4 94,0 92,5 0,5 

Szamotuły 98,6 98,4 94,5 98,6 98,2 99,2 99,1 95,2 96,6 97,3 96,4 -2,2 

Śrem 100,0 98,6 99,9 98,4 95,6 98,8 100,0 99,2 98,7 98,8 97,6 -2,4 

Środa  
Wielkopolska 

78,1 77,9 77,3 80,8 80,5 80,3 79,7 79,4 80,3 88,5 88,1 10,0 

Trzcianka 99,6 99,9 99,7 96,7 91,1 91,2 91,6 82,8 83,1 83,3 83,3 -16,3 

Turek 100,0 98,3 98,7 97,4 97,1 98,8 100,0 98,5 99,8 99,9 100,0 0,0 

Wągrowiec 98,0 96,2 100,0 98,8 94,8 97,3 100,0 99,5 99,8 99,7 99,0 1,0 

Wolsztyn 100,0 97,0 97,9 96,2 96,4 97,0 99,1 100,0 99,9 99,6 99,9 -0,1 

Września 88,5 91,7 99,4 98,3 94,9 97,5 97,6 97,0 97,1 99,4 99,4 10,9 

Złotów 99,9 98,7 99,7 97,0 95,7 98,2 98,1 99,0 97,1 96,6 98,0 -1,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W dużej części miast średnich (w 19 jednostkach) wartość wskaźnika w 2017 roku była 

niższa niż w 2007 roku, co wynikało głównie z napływu nowych mieszkańców na tereny 

zabudowy rozproszonej. Największe jej spadki odnotowano w Międzychodzie (o 24,5 p.p.)  

i Trzciance (o 16,3 p.p.). W pozostałych ośrodkach sytuacja uległa poprawie – najbardziej  

w Koninie (wzrost wartości wskaźnika o 17,1 p.p.), Wrześni (wzrost o 10,9 p.p.) i Grodzisku 

Wielkopolskim (wzrost o 10,8 p.p.), lub nie zmieniła się (w Turku). 

W większości wielkopolskich miast średnich działały oczyszczalnie ścieków  

z podwyższonym usuwaniem biogenów. W 2007 roku nie było ich tylko na terenie Nowego 

Tomyśla, Obornik, Trzcianki i Wolsztyna (tab. 2.76). W 2017 roku już w 11 miastach 

brakowało tego typu instalacji, ale może być to związane z ich powstawaniem na terenach 

oddalonych od zwartej zabudowy ze względu na uciążliwość działania oczyszczalni ścieków. 
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Tab. 2.76. Liczba oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Liczba oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów (szt.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Czarnków 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gniezno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gostyń 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Grodzisk Wielkopolski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jarocin 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kępno 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koło 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Konin 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Kościan 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krotoszyn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Leszno 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Międzychód 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Nowy Tomyśl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oborniki 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Ostrzeszów 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Piła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pleszew 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rawicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Słupca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szamotuły 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Śrem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Środa Wielkopolska 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Trzcianka 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Wągrowiec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Wolsztyn 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Września 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Złotów 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W przypadku terenów miejskich znaczna większość mieszkańców posiadała dostęp do 

sieci kanalizacyjnej i z biegiem czasu kolejne posesje przyłączane były do tej sieci, a więc 

zapotrzebowanie na zbiorniki bezodpływowe było mniejsze. Największą liczbę tego typu 

zbiorników odnotowano w latach 2008-2017 w Środzie Wielkopolskiej (od 927 do 1 685),  

a także w Koninie, Gnieźnie (oprócz 2008 roku, gdy wynosiła 0) i Wrześni, w których 

przekraczała ona poziom 600, natomiast najmniejszą w Rawiczu – 1 (tab. 2.77). W ośmiu 

miastach średnich Wielkopolski liczba zbiorników bezodpływowych w 2017 roku była większa 

niż w 2008 roku, natomiast w pozostałych jednostkach zmniejszyła się (14 miast) lub nie 

zmieniła się (trzy miasta).  
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Tab. 2.77. Liczba zbiorników bezodpływowych w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2008-2017 (stan na 31 grudnia) 

Nazwa miasta 
Liczba zbiorników bezodpływowych (szt.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2008=100) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 54 54 54 54 54 52 110 95 82 70 129,6 

Czarnków 43 31 22 19 17 17 14 14 8 8 18,6 

Gniezno 0 867 867 870 820 860 860 850 850 805 92,8* 

Gostyń 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 100,0 

Grodzisk Wielkopolski 546 512 481 481 481 398 286 202 184 183 33,5 

Jarocin 74 74 74 74 51 41 35 32 25 25 33,8 

Kępno 160 165 165 168 160 160 160 180 165 134 83,8 

Koło 333 333 333 408 408 408 408 408 408 416 124,9 

Konin 1 370 1 275 1 210 1 138 681 681 701 638 638 720 52,6 

Kościan 82 81 81 45 35 35 36 28 36 35 42,7 

Krotoszyn 164 169 178 161 161 153 158 152 150 142 86,6 

Leszno 221 166 72 65 56 53 52 51 51 50 22,6 

Międzychód 47 47 63 55 89 102 102 102 102 103 219,1 

Nowy Tomyśl 8 8 8 8 11 35 35 35 35 35 437,5 

Oborniki 132 102 102 98 99 234 234 234 395 395 299,2 

Ostrzeszów 160 160 167 167 167 167 168 168 168 168 105,0 

Piła 370 370 330 321 372 362 533 459 451 422 114,1 

Pleszew 289 292 290 300 348 320 360 360 365 365 126,3 

Rawicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 

Słupca 498 402 358 384 395 383 367 350 327 327 65,7 

Szamotuły 126 120 98 890 859 107 80 140 134 134 106,3 

Śrem 56 66 66 60 72 86 92 21 6 13 23,2 

Środa Wielkopolska 1 602 1 622 1 622 1 622 1 622 1 685 1 685 1 685 927 1 003 62,6 

Trzcianka 180 167 165 175 175 170 171 182 342 376 208,9 

Turek 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100,0 

Wągrowiec 490 490 420 388 308 230 171 150 200 200 40,8 

Wolsztyn b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Września 720 720 720 720 720 720 720 720 718 717 99,6 

Złotów 58 59 52 47 52 34 31 27 34 38 65,5 

* 2009=100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Oczyszczalnie przydomowe zyskują popularność w indywidualnych gospodarstwach 

domowych przede wszystkim ze względu na ich niskie koszty eksploatacyjne. Są one też 

idealnym rozwiązaniem gdy warunki techniczne nie pozwalają na przyłączenie się do sieci 

kanalizacyjnej. W miastach średnich województwa wielkopolskiego w 2008 roku było łącznie 

ponad 200 oczyszczalni przydomowych, z czego najwięcej we Wrześni (43), Trzciance (23)  

i Ostrzeszowie (21) (tab. 2.78). Oczyszczalni przydomowych nie było w tym okresie  

w Czarnkowie, Gostyniu, Lesznie, Międzychodzie, Śremie i Rawiczu. W 2017 roku ogólna 

liczba przydomowych oczyszczalni w miastach średnich wzrosła ponad dwukrotnie.  

W Krotoszynie, Obornikach, Słupcy, Trzciance i Złotowie ich liczba zmniejszyła się względem 

2008 roku, a w pozostałych miastach, w których instalacje funkcjonowały w 2008 roku, 

zwiększyła się, przy czym najbardziej w Grodzisku Wielkopolskim. W 2017 roku najwięcej 

tego typu instalacji działało w Grodzisku Wielkopolskim (89), Wrześni (49) i Pile (40).  
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W Środzie Wielkopolskiej i Wągrowcu liczba przydomowych oczyszczalni zmniejszyła się 

natomiast do zera.  

 

Tab. 2.78. Liczba oczyszczalni przydomowych w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2008-2017 (stan na 31 grudnia) 

Nazwa miasta 
Liczba oczyszczalni przydomowych (szt.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2008=100) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 10 10 10 10 15 15 15 13 13 11 110 

Czarnków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Gniezno 6 6 6 10 10 10 10 14 14 10 167 

Gostyń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Grodzisk Wielkopolski 5 7 7 10 10 35 44 72 85 89 1 780 

Jarocin 2 2 2 3 4 14 14 14 14 14 700 

Kępno 2 5 5 7 12 13 13 20 20 20 1 000 

Koło 12 12 12 20 20 20 20 20 20 20 167 

Konin 10 10 10 10 16 16 16 20 20 20 200 

Kościan 1 2 2 2 2 6 6 6 6 7 700 

Krotoszyn 11 11 11 11 11 11 6 6 6 1 9 

Leszno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Międzychód 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 – 

Nowy Tomyśl 5 11 14 14 16 16 16 17 18 19 380 

Oborniki 17 17 20 24 23 23 23 23 11 11 65 

Ostrzeszów 21 26 28 30 32 33 33 34 37 39 186 

Piła 14 14 14 14 14 16 38 39 40 40 286 

Pleszew 4 6 10 13 16 17 20 20 20 20 500 

Rawicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

Słupca 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 25 

Szamotuły 1 4 4 10 11 11 12 13 13 14 1 400 

Śrem 0 0 0 0 0 14 20 11 10 12 – 

Środa Wielkopolska 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 – 

Trzcianka 23 19 23 27 27 33 33 43 43 18 78 

Turek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

Wągrowiec 3 3 3 3 5 5 5 5 0 0 0 

Wolsztyn b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Września 43 46 46 46 46 46 46 46 48 49 114 

Złotów 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 83 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

 Masa zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku z gospodarstw 

domowych na 1 mieszkańca w miastach średnich Wielkopolski kształtowała się w 2007 

roku na poziomie od 75,8 kg do ponad 400 kg (tab. 2.79). Najmniejsze wartości wskaźnika 

odnotowano w Nowym Tomyślu (75,8 kg) i Ostrzeszowie (88,3 kg), natomiast w pozostałych 

miastach przekraczały one 100 kg. Rekordzistami pod tym względem byli mieszkańcy 

Wolsztyna (400,4 kg) oraz Szamotuł (388,8 kg) i Wrześni (353,9 kg). W 2016 roku tylko  

w 11 miastach osiągnięto wartości wskaźnika niższe niż 2007 roku, przy czym masę 

generowanych odpadów per capita najbardziej ograniczono w Złotowie i Kole (o ponad 50%). 

Największe wzrosty wartości wskaźnika, przekraczające 100%, odnotowano natomiast  

w Ostrzeszowie i Obornikach. W 2016 roku najwięcej odpadów na 1 mieszkańca przypadało 
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w Pleszewie (292,2 kg), Krotoszynie (281,7 kg), Gostyniu (281,2 kg) i Gnieźnie (281,0 kg),  

a najmniej w Złotowie (112,4 kg), Kole (134,4 kg) i Nowym Tomyślu (150,8 kg).  

 

Tab. 2.79. Masa zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2016 

Nazwa miasta 
Ilość odpadów z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca (kg) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Chodzież 194,8 108,2 180,2 197,0 204,9 194,4 191,5 191,7 196,1 195,7 100,5 

Czarnków 177,9 178,4 186,9 167,5 176,0 198,2 145,4 112,7 154,8 181,9 102,2 

Gniezno 292,7 272,8 272,0 241,8 254,0 254,7 251,9 257,7 269,0 281,0 96,0 

Gostyń 154,8 145,9 160,9 253,8 249,6 247,3 247,8 274,4 277,7 281,2 181,7 

Grodzisk Wielkopolski 147,8 84,4 106,3 181,6 189,5 207,8 207,1 216,7 220,7 223,9 151,5 

Jarocin 208,7 275,2 281,1 277,7 252,2 252,2 252,8 272,3 273,4 276,4 132,4 

Kępno 251,2 174,9 157,9 211,2 209,6 186,9 205,0 199,0 186,1 188,9 75,2 

Koło 271,0 260,0 191,3 215,0 210,0 209,6 198,0 130,2 174,8 134,4 49,6 

Konin 155,0 177,8 208,7 221,5 221,0 221,9 218,2 197,8 200,3 202,9 130,9 

Kościan 170,5 115,7 103,9 200,8 228,2 210,2 226,9 228,8 220,5 236,0 138,4 

Krotoszyn 277,3 285,0 281,0 270,2 267,3 261,2 291,4 248,5 313,9 281,7 101,6 

Leszno 222,3 238,6 236,4 244,9 245,9 235,8 245,8 238,2 240,9 244,7 110,1 

Międzychód 216,8 243,4 233,8 230,8 227,9 218,0 193,8 233,5 209,9 223,7 103,2 

Nowy Tomyśl 75,8 282,5 331,7 327,9 290,7 255,4 234,9 191,7 203,8 150,8 198,9 

Oborniki 122,6 104,6 106,9 148,0 185,2 168,6 172,5 249,7 260,0 251,4 205,1 

Ostrzeszów 88,3 79,1 23,4 214,4 222,7 212,7 176,2 176,5 167,5 194,7 220,5 

Piła 214,7 225,6 210,0 199,1 213,2 218,4 210,8 210,1 226,2 251,5 117,1 

Pleszew 208,0 207,2 166,3 177,8 190,1 181,6 181,3 182,5 297,0 292,2 140,5 

Rawicz 122,7 146,7 100,2 167,6 175,1 196,2 190,4 202,1 221,5 238,6 194,5 

Słupca 343,7 390,2 225,6 201,7 171,0 158,2 183,4 195,0 211,1 181,5 52,8 

Szamotuły 388,8 300,6 283,3 249,8 229,0 224,7 236,7 280,2 247,6 220,7 56,8 

Śrem 239,4 226,4 202,7 222,1 285,3 273,7 247,1 249,0 238,4 230,9 96,4 

Środa Wielkopolska 291,6 219,9 187,8 223,8 283,4 230,2 210,6 209,9 208,8 209,2 71,7 

Trzcianka 174,2 176,0 181,4 182,5 183,8 144,6 198,6 204,5 193,4 208,5 119,7 

Turek 262,4 388,3 223,1 199,7 184,1 176,0 181,4 224,8 254,5 256,1 97,6 

Wągrowiec 242,6 255,5 253,5 246,7 240,4 243,8 237,2 245,2 245,3 246,6 101,6 

Wolsztyn 400,4 397,9 295,1 291,8 277,6 286,6 258,3 291,2 244,0 237,0 59,2 

Września 353,9 157,1 286,4 220,5 234,7 231,9 220,3 245,3 243,2 250,1 70,7 

Złotów 279,0 80,3 72,6 72,2 81,7 63,8 85,7 99,8 103,9 112,4 40,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze środowisko  

w 2017 roku wykorzystano analizę skupień, w której uwzględniono następujące informacje: 

1) ilość zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku z gospodarstw domowych na  

1 mieszkańca (dane za 2016 rok) (srod1), 

2) odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (srod2), 

3) udział terenów zieleni (wraz z lasami) w powierzchni ogółem (srod3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery środowisko. Na tych samych, 

zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
145 

wybierając cztery skupienia. W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie 

województwa wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.80, ryc. 2.23 A). 

 

Tab. 2.80. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery środowisko  
w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Międzychód, Środa 
Wielkopolska, Trzcianka 

Chodzież, Kościan, Nowy 
Tomyśl, Śrem, Wolsztyn 

Czarnków, Kępno, Koło, 
Konin, Ostrzeszów, 

Słupca, Złotów 

Gniezno, Gostyń, Grodzisk 
Wielkopolski, Jarocin, Krotoszyn, 
Leszno, Oborniki, Piła, Pleszew, 

Rawicz, Szamotuły, Turek, 
Wągrowiec, Września 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.23. Wykresy k-średnich dla sfery środowisko w 2017 roku (A) i w okresie 2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Decydujące znaczenie dla przydzielenia miast średnich do konkretnego skupienia 

miały wartości wskaźnika udziału terenów zieleni w powierzchni ogółem.  

W grupie pierwszej wyodrębniono trzy miasta, które charakteryzowały się najniższym 

poziomem odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz najniższym udziałem 

terenów zieleni w powierzchni ogółem. Grupa druga z kolei obejmowała miasta, w których 

tereny zieleni zajmowały największą część ich ogólnej powierzchni i które jednocześnie 

charakteryzowały się niskim odsetkiem ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Miasta 

te zlokalizowane były na północy (Chodzież) i na zachodzie województwa, w otoczeniu 

terenów o cennych walorach przyrodniczych. Grupa trzecia, czyli w większości gminy 

miejskie, charakteryzowała się najniższymi poziomami wskaźnika dotyczącego ilości 

zebranych odpadów per capita, stosunkowo wysokimi odsetkami ludności korzystającej  

z oczyszczalni ścieków i jednocześnie przeciętnymi udziałami terenów zieleni w powierzchni 

ogółem. Były to także miasta położone w znacznej odległości od Poznania. Grupę czwartą 

stanowiły najbardziej zaludnione miasta (oprócz Konina, który znajdował się w grupie 

trzeciej) oraz w przeważającej mierze miasta znacznie oddalone od Poznania. Osiągały one 

najniższe wartości wskaźników dotyczących udziału terenów zieleni w powierzchni miasta 

oraz odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. 

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze środowisko, przy 

zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji w 2017 roku (dane 
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kolejno: D_srod1, D_srod2, D_srod3), analiza skupień techniką aglomeracyjną wskazała jako 

najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie pięć grup miast. Przy wykorzystaniu techniki  

k-średnich wyznaczono więc pięć skupień (tab. 2.81, ryc. 2.23 B). 

 

Tab. 2.81. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery środowisko w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

Chodzież, Krotoszyn 

Czarnków, Jarocin, Kępno, Koło, 
Kościan, Leszno, Nowy Tomyśl, 
Ostrzeszów, Szamotuły, Śrem, 

Środa Wielkopolska, Wągrowiec, 
Wolsztyn, Września 

Gniezno, Grodzisk 
Wielkopolski, Konin, 
Piła, Słupca, Turek 

Gostyń, Oborniki, 
Pleszew, Rawicz, 

Złotów 

Międzychód, 
Trzcianka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jeśli chodzi o dynamikę wartości wskaźników wykorzystanych w analizie sfery 

środowisko to o przynależności miast średnich do poszczególnych skupień zadecydowała 

przede wszystkim dynamika zmian odsetka osób korzystających z oczyszczalni ścieków. 

 Pierwsza grupa – tworzona przez Chodzież i Krotoszyn, to skupienie charakteryzujące 

się najwyższymi wskaźnikami dynamiki dla ww. cechy, przy pozostałych wskaźnikach 

dynamiki kształtujących się na umiarkowanym poziomie. Grupa druga skupia 14 miast,  

z czego większość (10) to obszary miejskie w gminach miejsko-wiejskich. W grupie tej 

znalazło się tylko jedno większe miasto – Leszno, pozostałe to miasta średniej wielkości, 

rozlokowane w różnej odległości od stolicy województwa, zarówno bliżej (Środa 

Wielkopolska, Śrem, Wągrowiec, Szamotuły, Nowy Tomyśl, Września), jak i dalej (Czarnków, 

Jarocin, Kępno, Koło, Kościan, Ostrzeszów, Wolsztyn). Dla grupy tych miast 

charakterystyczne były najniższe wartości dynamiki dla wskaźników dotyczących ilości 

zebranych odpadów oraz udziału terenów zieleni w powierzchni ogółem. Grupa trzecia,  

w której znalazły się jednostki zlokalizowane na północ i na północny-wschód od Poznania 

(oprócz Grodziska Wielkopolskiego), w tym trzy większe miasta, obejmowała ośrodki  

o przeciętnych wartościach wskaźników dynamiki dla dwóch pierwszych cech, tj. ilości 

zebranych odpadów na 1 mieszkańca i odsetka osób korzystających z oczyszczalni ścieków, 

oraz najwyższych wartościach dynamiki zmian udziału terenów zieleni w powierzchni ogółem. 

Grupa czwarta cechowała się największą dynamiką ilości wytworzonych odpadów per capita  

i jednymi z niższych wartości wskaźnika dynamiki zmian udziału terenów zieleni  

w powierzchni ogółem. Zarówno Gostyń, jak i Pleszew, Rawicz i Złotów położone były  

w znacznej odległości od Poznania. Międzychód i Trzcianka to dwa miasta średnie, które 

trafiły do grupy piątej, wyróżniającej się spośród pozostałych najniższymi wskaźnikami 

dynamiki zmian odsetka osób korzystających z oczyszczalni ścieków oraz przeciętnymi 

poziomami dynamiki w przypadku pozostałych cech.  

 

2.2.8. Atrakcyjność turystyczna 

Turystyka jest jedną z ważnych części gospodarki i generuje lokalnie miejsca pracy. 

Potencjał przyrodniczy Wielkopolski, a także dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do 

wzrostu udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu. W ramach opisu sfery 

atrakcyjność turystyczna przedstawione zostaną następujące zagadnienia: 

 liczba obiektów noclegowych,  

 liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności,  
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 liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności. 

Liczba obiektów noclegowych w miastach średnich Wielkopolski była zróżnicowana. 

Najwięcej było ich w Pile – w 2007 roku 14, a w 2017 roku 13 obiektów (tab. 2.82). 

Relatywnie dużą ich liczbą cechowało się też Gniezno, gdzie od 2007 roku przybyły trzy 

obiekty, przez co ich liczba zwiększyła się do 12. Zbliżoną liczbę obiektów noclegowych miały 

Konin i Leszno – w 2017 roku w każdym z nich działało pięć takich obiektów. Niestety w 1/3 

miast średnich w latach 2007-2017 nie było więcej niż dwa obiekty noclegowe (Czarnków, 

Koło, Kościan, Międzychód, Oborniki, Pleszew, Rawicz, Słupca, Szamotuły). W Kępnie do 

2015 roku nie było żadnego takiego obiektu. W 15 miastach w 2017 roku działało więcej 

obiektów noclegowych niż w 2007 roku, przy czym największy ich wzrost odnotowano  

w Grodzisku Wielkopolskim i Jarocinie, gdzie przybyły po cztery tego typu obiekty. W ośmiu 

miastach ich liczba zmniejszyła się – najwięcej ubyło ich w Trzciance (cztery obiekty).  

 

Tab. 2.82. Liczba obiektów noclegowych w miastach średnich województwa wielkopolskiego  
w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Liczba obiektów noclegowych (ob.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 200 

Czarnków 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 50 

Gniezno 9 9 11 13 13 14 14 13 12 12 12 133 

Gostyń 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200 

Grodzisk Wielkopolski 2 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 300 

Jarocin 2 5 4 6 6 7 7 7 7 6 6 300 

Kępno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100* 

Koło 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 

Konin 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 5 83 

Kościan 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 200 

Krotoszyn 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 133 

Leszno 5 5 6 8 7 6 6 6 5 5 5 100 

Międzychód 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 

Nowy Tomyśl 3 4 6 7 5 5 5 4 5 4 4 133 

Oborniki 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 100 

Ostrzeszów 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 67 

Piła 14 13 14 14 14 14 12 14 15 15 13 93 

Pleszew 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 100 

Rawicz 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 200 

Słupca 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 100 

Szamotuły 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 100 

Śrem 1 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3 300 

Środa Wielkopolska 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 67 

Trzcianka 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 20 

Turek 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 133 

Wągrowiec 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133 

Wolsztyn 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 150 

Września 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 75 

Złotów 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 300 

* 2016=100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Liczba miejsc noclegowych na 1 000 mieszkańców miast średnich województwa 

wielkopolskiego tylko w ośmiu jednostkach była wartością dwucyfrową (w Gnieźnie, 

Grodzisku Wielkopolskim, Jarocinie, Międzychodzie, Pile, Pleszewie, Wągrowcu oraz 

Wolsztynie) (tab. 2.83). Po 2010 roku największe wartości tego wskaźnika (powyżej  

20 miejsc) zaobserwowano w Grodzisku Wielkopolskim, w którym powstało najwięcej nowych 

obiektów noclegowych. W siedmiu miastach (Czarnkowie, Koninie, Międzychodzie, 

Obornikach, Pile, Słupcy, Trzciance) liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności 

zmniejszyła się względem 2007 roku, przy czym największy jej spadek odnotowano w Słupcy 

(o 81,0%) i Międzychodzie (o 61,0%). W pozostałych wielkopolskich miastach średnich 

wskaźnik w 2017 roku osiągał wyższe wartości niż w 2007 roku (lub takie same – Września). 

Największy wzrost liczby miejsc noclegowych na 1 000 mieszkańców odnotowały Złotów  

(o 544%) i Grodzisk Wielkopolski (o 374%). 

 

Tab. 2.83. Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 4 3 7 10 7 7 7 8 8 8 8 221 

Czarnków 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 72 

Gniezno 8 8 9 10 10 10 10 10 9 9 9 122 

Gostyń 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 251 

Grodzisk Wielkopolski 6 5 7 21 21 27 26 26 27 26 26 474 

Jarocin 7 9 8 10 10 10 10 10 11 10 11 152 

Kępno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100* 

Koło 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 150 

Konin 4 5 5 5 4 3 2 2 3 3 3 65 

Kościan 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5 5 452 

Krotoszyn 5 5 6 5 7 7 7 7 5 7 7 144 

Leszno 4 4 4 6 6 5 5 5 4 5 5 118 

Międzychód 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

Nowy Tomyśl 7 9 13 15 9 9 10 8 10 7 8 105 

Oborniki 2 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 46 

Ostrzeszów 5 6 8 8 8 8 7 7 7 7 7 126 

Piła 11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 10 91 

Pleszew 4 6 6 5 7 5 6 6 8 10 10 280 

Rawicz 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 222 

Słupca 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 19 

Szamotuły 4 4 4 1 4 4 2 7 7 6 6 162 

Śrem 1 3 5 7 6 6 6 7 6 5 4 401 

Środa Wielkopolska 5 5 6 5 5 7 7 7 7 7 7 131 

Trzcianka 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 72 

Turek 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 128 

Wągrowiec 11 15 15 14 12 13 14 14 15 15 16 141 

Wolsztyn 5 11 11 13 13 15 15 15 15 12 9 172 

Września 5 1 0 5 4 4 4 4 4 4 5 100 

Złotów 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 644 

* 2016=100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Liczba miejsc noclegowych może mówić o gotowości do przyjęcia turystów, natomiast 

rzeczywiste wykorzystanie miejsc noclegowych może obrazować liczba noclegów 

udzielonych turystom. W miastach średnich Wielkopolski przeanalizowano liczbę noclegów 

udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności. W większości gmin przynajmniej 

raz w okresie 2007-2017 wartość wskaźnika była większa niż 100 (tab. 2.84). Względnie 

wysokimi jego wartościami cechowały się w tym czasie Wolsztyn i Piła. Najmniej korzystnie 

kształtowała się natomiast sytuacja w Słupcy, Kościanie, Rawiczu, a do 2013 roku także  

w Złotowie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na Kępno, w którym po utworzeniu obiektu 

noclegowego (2016 rok) wartości wskaźnika osiągały jedne z najwyższych poziomów.  

W 13 miastach wartość wskaźnika w 2017 roku była niższa niż w 2007 roku. Najbardziej 

zmniejszyła się ona w Obornikach i Koninie (o ponad 80%) oraz Środzie Wielkopolskiej  

(o 70,5%). W 15 miastach średnich można było natomiast zaobserwować jej wzrost, w tym 

nawet o 4 025,0% w Nowym Tomyślu, o 1 400,0% w Złotowie i o 1 038,5% w Pleszewie. 

 

Tab. 2.84. Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 
Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności Wskaźnik  

dynamiki  
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 43 30 41 41 44 35 42 41 34 58 43 100,0 

Czarnków 40 41 28 21 11 4 9 2 1 0 24 60,0 

Gniezno 119 136 101 126 109 126 106 149 171 184 115 96,6 

Gostyń 55 103 130 173 146 243 198 128 221 137 164 298,2 

Grodzisk Wielkopolski 94 65 47 136 89 126 110 102 76 96 183 194,7 

Jarocin 42 68 95 57 103 127 73 75 159 149 186 442,9 

Kępno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 269 91,5* 

Koło 103 103 75 37 12 140 170 81 87 93 34 33,0 

Konin 153 125 99 81 59 53 54 46 43 48 28 18,3 

Kościan 10 7 10 1 0 50 30 6 9 10 21 210,0 

Krotoszyn 104 120 114 89 123 106 77 59 69 106 114 109,6 

Leszno 120 135 109 114 110 131 149 122 102 86 83 69,2 

Międzychód 40 43 80 43 66 84 64 50 70 91 49 122,5 

Nowy Tomyśl 4 123 122 102 111 102 79 106 149 194 165 4 125,0 

Oborniki 72 126 57 41 54 7 4 11 3 3 12 16,7 

Ostrzeszów 68 131 73 64 71 97 66 62 82 153 303 445,6 

Piła 289 260 223 195 203 192 218 148 232 161 230 79,6 

Pleszew 13 33 42 28 20 16 5 14 17 140 148 1 138,5 

Rawicz 13 24 3 6 9 6 5 17 19 17 20 153,8 

Słupca 4 0 0 0 0 3 3 0 3 39 6 150,0 

Szamotuły 52 41 33 48 57 18 9 113 86 111 150 288,5 

Śrem 12 117 130 153 114 76 98 85 112 78 66 550,0 

Środa Wielkopolska 44 59 35 72 41 42 23 24 47 61 13 29,5 

Trzcianka 71 46 13 11 7 7 0 15 22 54 68 95,8 

Turek 13 8 12 51 15 140 78 5 24 85 9 69,2 

Wągrowiec 102 99 93 65 67 136 201 41 60 64 44 43,1 

Wolsztyn 319 355 307 474 576 480 323 297 252 189 246 77,1 

Września 40 36 103 98 107 209 222 158 142 241 320 800,0 

Złotów 4 2 1 2 1 1 1 52 64 72 60 1 500,0 

* 2016=100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS  
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W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze atrakcyjność 

turystyczna w 2017 roku wykorzystano analizę skupień, w której uwzględniono następujące 

informacje: 

1) liczba obiektów noclegowych na 1 000 ludności (tur1), 

2) liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (tur2), 

3) liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności (tur3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery atrakcyjność turystyczna. Na tych 

samych, zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich 

wybierając trzy skupienia. W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie 

województwa wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.85, ryc. 2.24 A). 

 

Tab. 2.85. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery atrakcyjność 
turystyczna w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, 
Nowy Tomyśl, Ostrzeszów, Piła, Pleszew, 

Szamotuły, Wolsztyn, Września 

Chodzież, Czarnków, Koło, Konin, Kościan, Leszno, 
Międzychód, Oborniki, Rawicz, Słupca, Śrem, Środa 

Wielkopolska, Trzcianka, Turek, Złotów 

Grodzisk Wielkopolski, 
Wągrowiec 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.24. Wykresy k-średnich dla sfery atrakcyjność turystyczna w 2017 roku (A) i w okresie 
2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Decydujące znaczenie dla przydziału miast do skupień miały wartości dwóch 

wskaźników: liczby obiektów noclegowych oraz liczby miejsc noclegowych na 1 000 ludności.  

Grupa pierwsza, do której należały przede wszystkim miasta położone w gminach 

miejsko-wiejskich, w większości oddalone od stolicy województwa, charakteryzowała się 

przeciętnymi wartościami ww. wskaźników i najwyższymi wartościami liczby noclegów 

udzielanych turystom zagranicznym na 1 000 ludności. Grupa druga, składająca się z miast  

i mniejszych i dużych, położonych w północnej i południowej części Wielkopolski, zarówno  

w bliskiej, jak i dalekiej odległości od Poznania, skupiała jednostki, w których odnotowano 

najniższe wartości wszystkich rozpatrywanych wskaźników. Miasta z trzeciej grupy – 

oddalony od stolicy województwa Grodzisk Wielkopolski i leżący w odległości niecałych  
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60 km od Poznania Wągrowiec, przodowały w przypadku wartości wskaźników związanych  

z liczbą obiektów noclegowych i liczbą miejsc noclegowych na 1 000 ludności.  

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze atrakcyjność 

turystyczna, przy zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji 

w 2017 roku (dane kolejno: D_tur1, D_tur2, D_tur3), analiza skupień techniką aglomeracyjną 

wskazała jako najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie czterech grup miast. Przy 

wykorzystaniu techniki k-średnich wyznaczono więc cztery skupienia (tab. 2.86, ryc. 2.24 B). 

 

Tab. 2.86. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery atrakcyjność turystyczna w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Kościan 
Grodzisk Wielkopolski, Koło, Pleszew, 

Szamotuły, Środa Wielkopolska, 
Trzcianka, Wągrowiec, Września 

Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Jarocin, 
Kępno, Konin, Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Nowy 
Tomyśl, Oborniki, Ostrzeszów, Piła, Rawicz, Słupca, 

Śrem, Turek, Wolsztyn 

Złotów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jeśli chodzi o dynamikę wartości wskaźników wykorzystanych w analizie sfery 

atrakcyjność turystyczna to o przynależności do poszczególnych skupień zadecydowała 

przede wszystkim dynamika liczby obiektów noclegowych na 1 000 ludności.  

Złotów – miasto znacznie oddalone od Poznania (o 131 km), zamieszkałe przez  

18,5 tys. osób, stanowiło obiekt mało podobny do pozostałych, w związku z czym został 

wyodrębniony jako osobne skupienie (grupa czwarta). Charakteryzował się on najwyższymi 

wartościami dynamiki wszystkich trzech cech. Kościan – gmina miejska oddalona o 55 km od 

stolicy regionu, który również tworzył jednoelementowe skupienie (grupa 1), wyróżniał się 

średnimi wartościami dynamiki dla wskaźników liczby obiektów noclegowych i liczby miejsc 

noclegowych na 1 000 ludności oraz najniższą dynamiką liczby noclegów udzielonych 

turystom zagranicznym na 1 000 ludności. Jeśli chodzi o pozostałe, bardziej złożone grupy – 

drugą i trzecią (w której znalazły się cztery najbardziej zaludnione miasta średnie), to miały 

one indeksy dynamiki stosunkowo najniższe i kształtujące się na zbliżonym poziomie. 

 

2.2.9. Procesy urbanizacji i rewitalizacja 

W analizie procesów urbanizacji i rewitalizacji w miastach średnich Wielkopolski 

rozpatrywano następujące wskaźniki: 

 liczbę mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na 1 000 ludności – miernik 

nasycenia miast nowym zasobem mieszkaniowym, 

 relację liczby nowych mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na 1 000 ludności  

w mieście do liczby nowych mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na  

1 000 ludności we wszystkich gminach sąsiadujących (dla gmin miejsko-wiejskich: cała 

gmina) – miernik siły urbanizacji lub suburbanizacji otoczenia miejskiego,  

 relację liczby nowych mieszkań oddanych rocznie do użytkowania do wielkości 

całkowitego zasobu mieszkaniowego – miernik tempa odtwarzania (restytucji) 

zasobów mieszkaniowych, wskazujący na skalę urbanizacji, 

 wielkość nakładów przewidzianych na cały okres programowania w programach 

rewitalizacji obowiązujących w 2017 roku na 1 mieszkańca obszaru zdegradowanego 

– miernik kosztochłonności rewitalizacji per capita, 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
152 

 wielkość nakładów przewidzianych na cały okres programowania w programach 

rewitalizacji obowiązujących w 2017 roku na 1 ha obszaru zdegradowanego – miernik 

przeciętnej przestrzennej kosztochłonności rewitalizacji. 

W wielkopolskich miastach średnich przeciętna liczba mieszkań oddanych rocznie 

do użytku na 1 000 ludności w latach 2007-2017 wyniosła 3,4. Do miast osiągających 

najwyższe wartości wskaźnika należały: Września (9,4), Środa Wielkopolska (6,2), Grodzisk 

Wielkopolski (5,9) i Wągrowiec (5,5) (ryc. 2.25). Najniższe jego wartości odnotowały 

natomiast Turek (0,9), Czarnków (1,4) i Wolsztyn (1,5). Stosunkowo niekorzystną sytuację  

zaobserwowano także w dwóch największych miastach średnich, tj. Koninie (1,9) i Pile (2,2). 

 

Ryc. 2.25. Średnia liczba mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na 1 000 ludności  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Można mówić o pewnym zasadniczym wzorze zachowań rozwojowych w zakresie nasycania 

miast średnich nowym budownictwem mieszkaniowym (świadczącym o urbanizacji lub 

dezurbanizacji). Najsilniejsze bodźce rozwojowe (urbanizujące) notowano w miastach 

położonych relatywnie blisko Poznania, dysponujących dobrymi połączeniami drogowymi  

i kolejowymi ze stolicą regionu (w większości przypadków można mówić o satelitarnym 
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charakterze tych miast i ich związku z metropolitalnym postrzeganiem centralnej przestrzeni 

regionu – m.in. Września, Środa Wielkopolska, Wągrowiec, Nowy Tomyśl, Śrem). Najniższe 

tempo odnawiania zasobów dotyczyło natomiast miast co do zasady zlokalizowanych 

peryferyjnie, w dużej odległości od Poznania (Turek, Wolsztyn, Koło). Niższe wartości 

wskaźnika mogą jednocześnie sugerować skłonność do dezurbanizacji lub suburbanizacji. 

Analizując zmiany wartości wskaźnika w latach 2007 i 2017 można zauważyć, że 

największym jej wzrostem charakteryzowały się Gostyń (blisko 7-krotny wzrost), Kościan  

(o 407,7%) i Pleszew (o 260,0%) (tab. 2.87). Znaczne zmniejszenie jego wartości 

zaobserwowano natomiast w Kole (aż o 94,4%), Chodzieży (o 83,0%) i Czarnkowie  

(o 82,5%). Są to miasta o wyraźnych problemach związanych z niedoborami wolnych 

przestrzeni do zagospodarowania pod nowe budownictwo mieszkaniowe.  

 

Tab. 2.87. Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na 1 000 ludności w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017  

Nazwa miasta 
Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na 1 000 ludności Wskaźnik 

dynamiki 
(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 2,8 2,5 1,7 2,8 1,7 2,1 0,9 1,6 0,5 0,5 0,5 17,0 

Czarnków 3,2 1,7 0,6 1,2 0,7 0,4 0,9 0,5 4,3 0,9 0,6 17,5 

Gniezno 3,6 4,1 2,7 4,0 3,4 3,1 3,5 2,2 4,1 3,9 4,1 115,4 

Gostyń 1,0 1,8 1,3 1,6 1,5 2,7 2,8 5,0 4,3 7,1 7,3 756,9 

Grodzisk Wielkopolski 4,8 4,0 5,6 3,9 5,2 5,9 4,7 5,1 8,4 8,0 9,5 198,7 

Jarocin 3,2 6,9 4,5 3,0 2,5 3,1 2,4 3,6 1,6 2,7 3,1 97,5 

Kępno 7,3 4,0 1,5 1,8 2,7 2,1 1,4 1,5 1,0 9,1 5,8 78,8 

Koło 7,2 1,5 0,8 2,0 2,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,5 0,4 5,7 

Konin 1,6 2,2 2,2 1,5 1,0 2,2 1,2 3,7 1,2 2,5 1,8 113,9 

Kościan 1,5 4,7 1,9 2,8 2,4 5,0 4,0 3,3 4,2 4,7 7,4 507,7 

Krotoszyn 1,8 3,7 2,4 1,5 3,6 2,5 2,0 2,8 2,8 4,8 4,9 276,9 

Leszno 2,5 5,3 2,3 1,6 2,6 2,1 2,4 2,0 4,1 4,9 2,8 112,3 

Międzychód 3,4 2,0 4,0 2,4 6,5 2,4 1,3 2,0 3,5 3,9 4,0 119,0 

Nowy Tomyśl 4,0 4,4 1,1 3,2 0,6 2,3 7,5 3,5 5,8 8,6 5,2 129,9 

Oborniki 3,7 3,0 9,9 8,6 3,2 3,4 3,6 1,0 2,3 2,2 1,6 43,4 

Ostrzeszów 3,2 2,2 1,2 1,6 1,8 2,3 6,8 5,7 3,5 3,0 5,2 166,0 

Piła 3,1 1,7 1,6 1,2 2,5 2,1 1,7 2,3 1,4 3,1 2,9 93,4 

Pleszew 1,6 1,8 3,1 3,9 1,6 3,0 2,2 2,8 2,0 1,1 5,7 360,0 

Rawicz 3,2 5,9 1,1 4,4 1,6 3,0 2,5 1,8 3,0 3,1 4,4 135,5 

Słupca 1,3 5,3 4,5 0,8 1,1 5,3 3,1 2,4 5,5 0,7 0,9 69,8 

Szamotuły 1,3 7,8 1,8 1,8 1,6 3,0 1,8 3,1 4,0 6,9 4,3 318,8 

Środa Wielkopolska 5,5 3,0 4,6 5,1 5,8 6,3 3,7 7,8 4,7 12,8 9,6 141,5 

Śrem 3,6 2,5 1,9 2,5 6,9 4,3 1,1 4,6 6,5 6,1 5,1 174,8 

Trzcianka 2,5 4,3 3,6 2,1 3,4 1,7 1,5 1,3 1,9 1,1 3,9 155,7 

Turek 1,2 2,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6 50,2 

Wągrowiec 4,6 6,3 2,8 2,5 4,2 4,4 6,0 6,8 9,2 7,2 6,2 133,0 

Wolsztyn 3,0 3,2 2,3 0,2 0,6 0,6 0,9 0,3 0,4 2,2 3,1 103,5 

Września 7,9 10,0 5,0 5,0 5,3 5,6 6,9 9,8 7,8 14,1 26,5 336,5 

Złotów 1,9 4,3 1,6 5,1 1,2 6,2 3,2 3,7 6,9 5,3 3,2 169,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Analiza kolejnego wskaźnika, jakim jest relacja liczby mieszkań oddanych rocznie 

do użytku na 1 000 ludności w mieście do liczby mieszkań oddanych rocznie do użytku 

na 1 000 ludności w gminach sąsiadujących z tym miastem wskazuje na względne zmiany 

tempa urbanizacji w ujęciu miasto-otoczenie. Wartości wskaźnika większe od 1 oznaczają 

przewagę rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście, a więc wskazują na rozwój 

poprzez urbanizację, a wskaźniki na poziomie niższym od 1 sygnalizują szybszy rozwój 

budownictwa mieszkaniowego poza analizowanym miastem – w jego otoczeniu, a zatem 

wskazują na pogłębiającą się suburbanizację. 

Do miast średnich województwa wielkopolskiego, które uzyskały najniższe średnie 

poziomy analizowanego wskaźnika w latach 2007-2017 należały (ryc. 2.26): Turek (0,41), 

Konin (0,44), Leszno (0,45) i Wolsztyn (0,54). Suburbanizacja w przypadku największych  

z tych miast (Konina, Leszna) wydaje się być zjawiskiem typowym dla współczesnych 

przemian urbanistycznych. Tereny wokół tych ośrodków generowały ok. 2-2,5-krotnie wyższą 

względną aktywność na rynku nowych inwestycji mieszkaniowych niż w tych miastach.  

 

Ryc. 2.26. Średnia relacja liczby mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na 1 000 ludności 
w miastach średnich województwa wielkopolskiego do liczby mieszkań oddanych rocznie do 

użytkownia na 1 000 ludności w gminach sąsiadujących z nimi w latach 2007-2017 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Natomiast w przypadku mniejszych miast średnich położonych we wschodniej części 

Wielkopolski (Turku, Koła) i innych częściach regionu (Wolsztyna, Czarnkowa) uzyskane 

wyniki sygnalizują przeniesienie zainteresowania inwestorów na tereny wokół tych miast.  

W przypadku Szamotuł w znacznej mierze wartość wskaźnika (0,58) jest efektem bliskości 

gmin sąsiadujących z Poznaniem, w których aktywność inwestycyjna kształtuje się na 

ponadprzeciętnym poziomie. Do miast średnich wyróżniających się najwyższymi średnimi 

wartościami wskaźnika należały natomiast: Września (2,89), Złotów (2,63), Jarocin (2,32) 

oraz Wągrowiec (2,31). Można uznać, że jednostki te stanowią bieguny przyciągania 

inwestycji mieszkaniowych, koncentrujące tendencje do silnej urbanizacji. Dynamika ich 

rozwoju jest 1,5-2,0-krotnie, a nawet 3-krotnie wyższa od gmin je otaczających. Warto 

zwrócić uwagę, że w grupie tych miast (cechujących się względnie korzystną sytuacją) 

znalazły się także jednostki położone peryferyjnie, tj. Złotów i Rawicz. 

Analizując relację liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności  

w mieście do liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności w gminach 

sąsiadujących z tym miastem warto wskazać na pogłębiającą się tendencję do jej spadku  

w Kole, Chodzieży i Czarnkowie (tab. 2.88). Są to ośrodki, które borykają się z niedostatkiem 

wolnych przestrzeni pod zabudowę mieszkaniową, co zmusza inwestorów do poszukiwania 

gruntów poza obszarami zurbanizowanymi. Spadek wartości analizowanego wskaźnika 

między latami 2007 i 2017 w przypadku Koła był niemal 20-krotny, dla Chodzieży ponad  

8-krotny, a w przypadku Czarnkowa prawie 7-krotny. Są to przejawy silnej suburbanizacji. Na 

drugim biegunie znalazły się Gostyń, Pleszew, Kościan i Września, które odnotowały w tym 

okresie ok. 3-krotny wzrost wartości wskaźnika, świadczący o tendencji do urbanizacji ich 

obszaru. 

Wskaźnik określający udział mieszkań oddanych rocznie do użytkowania  

w całkowitym zasobie mieszkaniowym informuje o tempie odnawiania zasobu 

mieszkaniowego, który najsilniej wpływa na decyzje mieszkańców o pozostaniu w danym 

mieście lub przeniesieniu się do tego miasta (urbanizacji). Należy jednak zaznaczyć, że 

nawet w przypadku silnej dynamiki zmian nie mogą to być wskaźniki o dużych wartościach, 

jako że rynek nieruchomości mieszkaniowych reaguje z natury rzeczy dość ociężale,  

a również ceny mieszkań są wysokie w ujęciu bezwzględnym. Niemniej jednak w kilku 

wielkopolskich miastach średnich jego wartości za lata 2007-2017 były stosunkowo wysokie 

(ryc. 2.27): Września (2,5%), Grodzisk Wielkopolski (1,8%), Środa Wielkopolska (1,8%), 

Wągrowiec (1,6%). W przypadku Wrześni oznacza to, że przy takim tempie w mieście 

odtworzono by („wymieniono by”) cały istniejący zasób mieszkań i domów w ciągu niespełna 

40 lat, a w Grodzisku Wielkopolskim i Środzie Wielkopolskiej – po nieco ponad 50 latach. 

Jest to bardzo duże tempo zmian. Z drugiej strony w niektórych miastach średnich 

województwa wielkopolskiego wartości miernika oscylowały wokół poziomu 0,5%, a nawet 

niższym: Turek (0,3%), Czarnków i Koło (0,4%), Wolsztyn, Chodzież i Konin (0,5%).  

W przypadku Turku wymiana zasobu mieszkaniowego w tym tempie trwałaby 400 lat,  

natomiast w pozostałych wymienionych miastach nastąpiłaby po ok. 170-250 latach.  
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Tab. 2.88. Relacja liczby mieszkań oddanych rocznie do użytkowania na 1 000 ludności  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego do liczby mieszkań oddanych rocznie do 

użytkowania na 1 000 ludności w gminach sąsiadujących z nimi w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 

Relacja liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności w mieście 
do ich liczby w gminach sąsiadujących z miastem 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 1,35 1,26 1,01 1,30 1,23 1,09 0,55 0,98 0,24 0,26 0,16 12,2 

Czarnków 1,19 0,67 0,29 0,53 0,26 0,13 0,46 0,26 2,01 0,43 0,18 15,2 

Gniezno 1,29 1,50 1,07 1,31 1,21 1,19 1,19 0,66 1,22 0,87 1,09 84,2 

Gostyń 0,86 1,31 1,05 1,02 1,05 1,52 1,77 3,07 1,75 3,65 2,99 346,1 

Grodzisk Wielkopolski 1,67 1,39 1,79 1,68 1,87 1,41 1,37 1,68 2,16 1,73 1,87 111,7 

Jarocin 2,64 2,91 4,34 2,74 2,00 2,03 1,63 2,75 1,05 1,96 1,53 57,7 

Kępno 2,09 1,14 0,46 0,54 0,71 0,57 0,35 0,41 0,21 2,78 1,80 86,0 

Koło 2,75 0,48 0,32 0,75 1,14 0,28 0,24 0,26 0,26 0,16 0,14 5,0 

Konin 0,35 0,45 0,43 0,31 0,23 0,47 0,30 0,92 0,24 0,68 0,41 119,4 

Kościan 0,85 1,88 1,01 1,55 1,17 1,74 1,81 1,41 1,54 1,62 2,47 289,6 

Krotoszyn 0,89 1,63 1,27 0,78 1,85 1,12 0,86 1,36 1,41 2,64 2,19 246,9 

Leszno 0,52 0,73 0,44 0,33 0,45 0,39 0,43 0,30 0,49 0,56 0,27 52,1 

Międzychód 1,17 0,79 2,17 0,98 3,58 0,81 0,60 0,96 1,54 1,04 1,50 127,9 

Nowy Tomyśl 1,61 1,62 0,35 1,48 0,22 0,62 2,68 1,43 1,86 2,52 1,51 93,5 

Oborniki 0,79 0,33 1,71 1,39 0,48 0,58 0,79 0,26 0,52 0,40 0,24 30,8 

Ostrzeszów 0,98 0,66 0,49 0,63 0,63 0,80 2,28 2,17 1,30 1,04 1,70 174,6 

Piła 1,00 0,48 0,47 0,43 0,98 0,54 0,59 0,88 0,53 1,26 1,00 100,5 

Pleszew 0,54 0,49 1,16 1,55 0,58 0,94 0,83 1,02 0,71 0,49 1,87 345,5 

Rawicz 3,34 3,39 0,63 3,78 0,70 1,56 0,87 0,68 1,24 1,60 2,45 73,4 

Słupca 0,48 1,26 1,67 0,25 0,40 2,14 1,06 0,83 1,73 0,23 0,33 69,9 

Szamotuły 0,34 0,91 0,32 0,26 0,26 0,56 0,31 0,74 0,85 1,17 0,60 175,3 

Środa Wielkopolska 0,96 0,56 0,81 0,66 0,82 0,72 0,49 1,06 0,60 1,44 0,99 99,8 

Śrem 0,92 0,64 0,62 0,62 1,65 0,80 0,26 1,11 1,24 1,15 0,92 103,3 

Trzcianka 0,95 1,63 1,58 1,09 1,42 0,75 0,67 0,60 0,77 0,52 1,65 173,8 

Turek 0,51 0,84 0,39 0,45 0,38 0,39 0,30 0,41 0,28 0,20 0,42 83,9 

Wągrowiec 2,19 2,81 1,69 1,17 1,96 1,94 2,59 3,97 3,32 2,37 1,36 61,9 

Wolsztyn 1,11 1,14 0,79 0,06 0,23 0,21 0,27 0,12 0,12 0,82 1,08 97,6 

Września 2,76 2,80 1,87 2,02 2,24 1,54 2,02 3,21 2,03 3,47 7,78 281,7 

Złotów 1,55 4,87 1,29 3,99 0,83 2,59 2,39 2,78 4,23 2,71 1,70 109,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
157 

Ryc. 2.27. Średni udział mieszkań oddanych rocznie do użytkowania w całkowitym zasobie 
mieszkaniowym w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Wszystkie zastosowane miary urbanizacji potwierdzają, że pod tym względem  

w najgorszej sytuacji znajdują się: Turek, Koło, Czarnków, Wolsztyn i Konin. Leszno i Piła są 

miastami znacznie większymi, choć i w nich można dostrzec pewne komplikacje wynikające  

z rosnącego zainteresowania obszarami je okalającymi. Za liderów urbanizacji należy uznać 

Wrześnię, Środę Wielkopolską, Grodzisk Wielkopolski, Złotów i Wągrowiec. Dobrze rozwijają 

się w tym względzie także Śrem, Nowy Tomyśl, Rawicz, Gostyń oraz Kościan. W odniesieniu 

do Wrześni, a także Gostynia, Kościana, Grodziska Wielkopolskiego i Pleszewa można 

dodatkowo mówić o silnej, pozytywnej dynamice analizowanego wskaźnika (tab. 2.89) –  

w 2017 roku jego wartości były odpowiednio o 4,1 p.p., 1,8 p.p., 1,5 p.p., 1,2 p.p. i 1,1 p.p. 

wyższe niż w 2007 roku. Niekorzystnie pod tym względem kształtowała się natomiast 

sytuacja w Kole, w którym wartość wskaźnika zmniejszyła się o 1,8 p.p., a także  

w Czarnkowie, Obornikach, Chodzieży i Kępnie, gdzie odnotowano spadki jego wartości na 

poziomie 0,6-0,8 p.p. 
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Tab. 2.89. Udział mieszkań oddanych rocznie do użytkowania w całkowitym zasobie 
mieszkaniowym w miastach średnich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2017 

Nazwa miasta 

Udział mieszkań oddanych rocznie do użytkowania w całkowitym zasobie mieszkaniowym 
(%) 

Zmiana  
w okresie 
2007-2017 

(p.p.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chodzież 0,80 0,70 0,49 0,86 0,50 0,64 0,26 0,47 0,15 0,15 0,13 -0,67 

Czarnków 0,94 0,49 0,18 0,35 0,20 0,10 0,25 0,15 1,17 0,25 0,15 -0,79 

Gniezno 1,05 1,19 0,78 1,12 0,94 0,84 0,95 0,59 1,09 1,03 1,07 0,02 

Gostyń 0,33 0,58 0,42 0,50 0,49 0,86 0,88 1,54 1,31 2,1 2,13 1,80 

Grodzisk Wlkp. 1,59 1,33 1,82 1,25 1,66 1,86 1,48 1,57 2,53 2,37 2,77 1,18 

Jarocin 0,97 2,08 1,33 0,90 0,74 0,91 0,71 1,05 0,46 0,77 0,87 -0,1 

Kępno 2,14 1,16 0,43 0,50 0,75 0,57 0,38 0,42 0,27 2,41 1,50 -0,64 

Koło 1,94 0,40 0,22 0,55 0,74 0,21 0,19 0,17 0,24 0,13 0,10 -1,84 

Konin 0,44 0,63 0,62 0,41 0,26 0,58 0,31 0,98 0,30 0,64 0,45 0,01 

Kościan 0,44 1,41 0,55 0,81 0,69 1,39 1,12 0,9 1,13 1,26 1,93 1,49 

Krotoszyn 0,55 1,14 0,75 0,44 1,07 0,74 0,60 0,81 0,81 1,38 1,38 0,83 

Leszno 0,72 1,52 0,66 0,43 0,72 0,57 0,64 0,55 1,11 1,29 0,73 0,01 

Międzychód 1,01 0,59 1,18 0,68 1,83 0,67 0,36 0,53 0,93 1,05 1,06 0,05 

Nowy Tomyśl 1,23 1,33 0,32 0,95 0,18 0,69 2,15 0,99 1,61 2,32 1,37 0,14 

Oborniki 1,11 0,90 2,89 2,47 0,92 0,97 1,02 0,29 0,65 0,60 0,43 -0,68 

Ostrzeszów 0,95 0,67 0,35 0,49 0,53 0,67 1,97 1,61 0,97 0,83 1,43 0,48 

Piła 0,91 0,48 0,47 0,34 0,69 0,59 0,48 0,64 0,39 0,82 0,77 -0,14 

Pleszew 0,49 0,54 0,94 1,19 0,47 0,91 0,65 0,83 0,58 0,33 1,60 1,11 

Rawicz 0,91 1,65 0,32 1,19 0,42 0,80 0,65 0,46 0,77 0,78 1,09 0,18 

Słupca 0,40 1,53 1,29 0,22 0,30 1,50 0,85 0,67 1,49 0,17 0,25 -0,15 

Szamotuły 0,42 2,37 0,55 0,52 0,44 0,84 0,50 0,84 1,09 1,82 1,12 0,70 

Środa Wlkp. 1,68 0,91 1,38 1,50 1,69 1,82 1,07 2,20 1,31 3,49 2,56 0,88 

Śrem 1,11 0,77 0,60 0,76 2,05 1,26 0,33 1,31 1,83 1,68 1,37 0,26 

Trzcianka 0,77 1,30 1,07 0,65 1,03 0,51 0,45 0,40 0,55 0,33 1,14 0,37 

Turek 0,35 0,75 0,23 0,21 0,18 0,19 0,20 0,21 0,16 0,10 0,16 -0,19 

Wągrowiec 1,42 1,90 0,84 0,75 1,22 1,28 1,72 1,91 2,53 1,95 1,66 0,24 

Wolsztyn 0,91 0,97 0,69 0,04 0,18 0,18 0,27 0,09 0,11 0,66 0,89 -0,02 

Września 2,31 2,85 1,43 1,42 1,50 1,54 1,87 2,61 2,06 3,59 6,39 4,08 

Złotów 0,57 1,31 0,48 1,52 0,37 1,84 0,93 1,06 1,92 1,45 0,86 0,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W zakresie wskaźników opisujących rewitalizację określono poziom przewidywanych 

w 2017 roku nakładów (na wówczas obowiązujący okres programowania) w programach 

rewitalizacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca zdegradowanych terenów (ryc. 2.28).  

W miastach średnich odnotowano znaczne zróżnicowanie tych nakładów. Najwyższe ich 

poziomy zakładały miasta: Słupca (40 060 zł/osobę), Międzychód (36 013 zł/osobę) i Leszno 

(22 131 zł/osobę). W trzech jednostkach – Nowym Tomyślu, Ostrzeszowie i Środzie 

Wielkopolskiej na 2017 rok, zgodnie z danymi GUS, nie przewidywano w ogóle nakładów na 

rewitalizację. W Nowym Tomyślu nie przygotowano programu rewitalizacji, w Ostrzeszowie 

horyzont obowiązywania programu wygasł w 2015 roku, a w Środzie Wielkopolskiej nowy 

program obejmuje lata 2018-2023. Wśród miast średnich, które w 2017 roku przewidywały 

nakłady na rewitalizację, najmniejsze wydatki na 1 mieszkańca terenu zdegradowanego 

planowano w Koninie (1 383 zł), Grodzisku Wielkopolskim (1 642 zł), Czarnkowie (1 723 zł)  
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i Śremie (2 350 zł). Zważywszy, że horyzont programowania rewitalizacji w przypadku tych 

miast obejmuje okres 5-7 lat, należy te plany uznać za dość skromne. Warto dodać, że  

w ujęciu bezwzględnym średni przewidywany nakład całkowity w miastach średnich (oprócz 

Nowego Tomyśla, Środy Wielkopolskiej i Ostrzeszowa) wyniósł niemal 108,5 mln zł. 

Przekładało się to na średni planowany nakład na osobę w kwocie 11 250 zł. 

 

Ryc. 2.28. Nakłady przewidziane na cały okres programowania w programach rewitalizacji 
obowiązujących w 2017 roku na 1 mieszkańca obszaru zdegradowanego w miastach średnich 

województwa wielkopolskiego  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Drugim wskaźnikiem opisującym procesy rewitalizacji jest poziom przewidywanych  

w 2017 roku sumarycznych nakładów (na wówczas obowiązujący okres programowania) 

w programach rewitalizacji w przeliczeniu na 1 ha powierzchni zdegradowanych 

terenów (ryc. 2.29). Również w tym przypadku w miastach średnich województwa 

wielkopolskiego odnotowano znaczne zróżnicowanie. Największe poziomy wydatków 

zakładały następujące miasta: Szamotuły (9,4 mln zł/ha), Międzychód (1,6 mln zł/ha), Słupca 

(1,6 mln zł/ha), Leszno (1,5 mln zł/ha) i Rawicz (1,3 mln zł/ha). Wśród jednostek, które  

w 2017 roku przewidywały nakłady na rewitalizację najmniejsze wydatki w przeliczeniu na  
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1 ha obszaru zdegradowanego planowano w Czarnkowie (0,5 tys. zł/ha), Grodzisku 

Wielkopolskim (1,3 tys. zł/ha), Trzciance (2,2 tys. zł/ha), Śremie (3,7 tys. zł/ha) i Wolsztynie 

(3,9 tys. zł/ha), a następnie we Wrześni (12,1 tys. zł/ha) i Koninie (13,0 tys. zł/ha). 

Zważywszy na systemowy, wszechstronny i długotrwały charakter programowania 

rewitalizacji plany z kwotami wydatków rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy zł na 1 ha 

zdegradowanej przestrzeni należy uznać raczej za pozorne. Warto dodać, że średni 

planowany nakład na rewitalizację we wszystkich analizowanych miastach (poza Nowym 

Tomyślem, Ostrzeszowem i Środą Wielkopolską – brak programów rewitalizacji) wyniósł  

779 tys. zł/ha. Jest to kwota racjonalnie zaplanowana. Skrajne wartości wynikały głównie  

z dyskusyjnych (w zakresie ich racjonalności) założeń, np. w Szamotułach na rewitalizację  

6 ha zaplanowano nakłady przekraczające 56 mln zł, natomiast w Czarnkowie na 10 666 ha 

przeznaczonych do rewitalizacji zaplanowano wydatek łączny w kwocie niespełna 6 mln zł. 

 

Ryc. 2.29. Nakłady przewidziane na cały okres programowania w programach rewitalizacji 
obowiązujących w 2017 roku na 1 ha obszaru zdegradowanego w miastach średnich  

województwa wielkopolskiego  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W celu oceny poziomu rozwoju wielkopolskich miast średnich w sferze urbanizacja  

i rewitalizacja w 2017 roku wykorzystano analizę skupień, w której uwzględniono następujące 

informacje: 

1) liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności (urb1),  

2) udział liczby mieszkań oddanych do użytkowania w liczbie mieszkań w całkowitym 

zasobie mieszkań (urb2),  

3) relacja liczby mieszkań oddanych do użytkowania 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) (urb3). 

Po wstępnej analizie techniką aglomeracyjną (metoda Warda, odległość euklidesowa) 

wyodrębniona została optymalna liczba skupień dla sfery urbanizacja i rewitalizacja. Na tych 

samych, zestandaryzowanych danych przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich 

wybierając cztery skupienia. W wyniku przeprowadzonej procedury miasta średnie 

województwa wielkopolskiego przypisano do poszczególnych grup (tab. 2.90, ryc. 2.30 A). 

 

Tab. 2.90. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla sfery urbanizacja  
i rewitalizacja w 2017 roku 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Września 
Gniezno, Jarocin, Koło, Krotoszyn, 

Leszno, Piła, Rawicz, Słupca, Śrem, 
Środa Wielkopolska, Wągrowiec, Złotów 

Grodzisk Wielkopolski, 
Oborniki, Wolsztyn 

Chodzież, Czarnków, Gostyń, Kępno, 
Konin, Kościan, Międzychód, Nowy 

Tomyśl, Ostrzeszów, Pleszew, 
Szamotuły, Trzcianka, Turek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 2.30. Wykresy k-średnich dla sfery urbanizacja i rewitalizacja w 2017 roku (A) i w okresie 
2011-2017 (B) 

A 

 

B 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Decydujące znaczenie dla przydziału miasta do konkretnego skupienia miała pierwsza 

cecha, tj. liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności.  

Września – miasto zamieszkałe przez ponad 30 tys. osób, leżące w odległości 

niecałych 50 km od Poznania, jako osobne skupienie (grupa pierwsza), charakteryzowała się 

najwyższymi wartościami wskaźników dotyczących liczby mieszkań na 1 000 ludności oraz 

relacji liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności w mieście do jej liczby  

w gminach sąsiadujących. Grupa miast średnich ze skupienia trzeciego (zamieszkałych 
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przez 13-15 tys. osób) wyróżniała się tym, że osiągała stosunkowo najwyższe wartości  

w ramach trzeciej badanej cechy. Może to świadczyć o tym, że 60-80 km na południowy-

zachód od Poznania – w Grodzisku Wielkopolskim i Wolsztynie, oraz w Obornikach proces 

suburbanizacji jest kontrolowany. W grupie czwartej, w której znalazły się miasta znacznie 

oddalone od Poznania (oprócz Szamotuł i Nowego Tomyśla), wartości badanych wskaźników 

były względnie najniższe. Grupa druga, do której należały także największe miasta średnie 

(Leszno, Piła), wyróżniała się przeciętnymi wartościami wszystkich trzech wskaźników i była 

podobna do grupy trzeciej – różnica ujawniała się w przypadku udziału liczby mieszkań 

oddanych do użytkowania w liczbie mieszkań w całkowitym zasobie mieszkań, który w grupie 

trzeciej kształtował się na wyższym poziomie.  

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017 w sferze urbanizacja  

i rewitalizacja, przy zastosowaniu indeksów dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji 

w 2017 roku (dane kolejno: D_urb1, D_urb2, D_urb3), analiza skupień techniką 

aglomeracyjną wskazała jako najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie trzech grup 

miast. Przy wykorzystaniu techniki k-średnich wyznaczono więc trzy skupienia (tab. 2.91,  

ryc. 2.30 B). 

 

Tab. 2.91. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki wskaźników 
sfery urbanizacja i rewitalizacja w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kępno, Konin, 
Kościan, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, Ostrzeszów, Pleszew, 

Szamotuły, Środa Wielkopolska, Trzcianka, Turek, Wągrowiec 

Grodzisk Wielkopolski, Koło, Krotoszyn, 
Piła, Rawicz, Słupca, Śrem, Wolsztyn, 

Września, Złotów 
Oborniki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jeśli chodzi o dynamikę wartości wskaźników wykorzystanych w analizie sfery 

urbanizacja i rewitalizacja to o przynależności do poszczególnych skupień zadecydował 

przede wszystkim wskaźnik dynamiki trzeciej cechy – relacji liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania na 1 000 ludności w mieście do liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 

1 000 ludności w gminach sąsiadujących.  

Oborniki, jako miasto odróżniające się od pozostałych, zostało wyodrębnione jako 

osobne skupienie (grupa trzecia). Charakteryzowało się ono najwyższymi indeksami 

dynamiki wszystkich trzech wskaźników, a więc było miastem, w którym zaszły najbardziej 

widoczne zmiany w zakresie urbanizacji. Najbardziej licznym skupieniem była grupa 

pierwsza, w której znalazło się 18 miast (z czego osiem to gminy miejskie), w tym dwie 

najbardziej zaludnione jednostki (Konin i Leszno). W większości były to miasta oddalone od 

stolicy województwa (o ponad 75 km). Grupa tych miast osiągała względnie najniższe 

indeksy dynamiki wszystkich rozpatrywanych w tej sferze wskaźników. Grupa druga, w której 

znalazło się 10 miast średnich, charakteryzowała się natomiast przeciętnymi wartościami 

wszystkich wskaźników dynamiki badanych cech. 

 

2.2.10. Współpraca międzysamorządowa  

Procesy rozwojowe powinny być koordynowane w skali obszarów większych niż 

terytorium jednego miasta czy jednej gminy. Gminy miejskie, a także obszary miejskie  

w gminach miejsko-wiejskich otoczone są przez obszary wiejskie, a przestrzeń ta 

charakteryzuje się ciągłością. Z tego względu bardzo ważnym czynnikiem rozwojowym jest 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
163 

także umiejętność oddolnego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (JST).  

W ramach opisu sfery współpraca międzysamorządowa zostały przedstawione następujące 

zagadnienia: 

 udział miast średnich w organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach – współpraca 

instytucjonalna,  

 współpraca międzysamorządowa miast średnich w ramach realizacji zadań własnych  

i zleconych, 

 współpraca międzysamorządowa miast średnich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

 współpraca międzysamorządowa miast średnich z podmiotami zagranicznymi. 

Miasta średnie województwa wielkopolskiego chętnie współpracują z innymi JST  

w ramach współpracy o charakterze instytucjonalnym, co pokazuje zadeklarowana przez 

władze miast (w badaniu ankietowym) przynależność do różnego rodzaju organizacji: 

stowarzyszeń, związków, fundacji, agencji czy grup działania (tab. 2.92). Prawie wszystkie 

miasta średnie (oprócz Wrześni) należały do najstarszego i największego stowarzyszenia 

samorządów w Polsce – Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych (WOKiSS). „Powstało ono w 1990 roku i zrzesza obecnie 272 jednostki 

lokalne, w tym także gminy spoza województwa wielkopolskiego. Celem stowarzyszenia jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek 

samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych” (http://www2.wokiss.pl/o-

wokiss/kim-jestesmy/, data dostępu: 05.09.2019 roku).  

Miasta średnie z Wielkopolski dość licznie należą również do Związku Miast Polskich 

(ZMP), który „reprezentuje interesy ponad 300 samorządów miejskich i na ich rzecz prowadzi 

lobbing legislacyjny. Jest silną i skuteczną ogólnopolską organizacją, integrującą miasta 

członkowskie wokół wspólnych celów. Aktywnie angażuje się w działania wspierające 

samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast” 

(http://www.miasta.pl/dzialalnosc-na-rzecz-miast, data dostępu: 05.09.2019 roku). Do ZMP 

nie należą jedynie Czarnków, Słupca i Środa Wielkopolska.  

Trzecią organizacją pod względem liczności członków – miast średnich jest 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, do którego nie należą jedynie Słupca, 

Ostrzeszów, Leszno, Kościan, Koło, Kępno i Trzcianka. Stowarzyszenie to „działa na rzecz 

integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany 

doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski” (http://www.sgipw.wlkp.pl/o-

stowarzyszeniu/, data dostępu: 05.09.2019 roku). 

Poza ww., włodarze wielkopolskich miast średnich wskazywali również stowarzyszenia 

o charakterze dziedzinowym, np.: 

1) kreujące i upowszechniające wizerunek województwa jako regionu atrakcyjnego 

turystycznie: Wielkopolska Organizacja Turystyczna (Chodzież, Czarnków, Jarocin, 

Konin, Kościan, Piła, Turek, Wągrowiec, Wolsztyn, Grodzisk Wielkopolski, 

Międzychód, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Złotów), Organizacja Turystyczna Leszno-

Region (Leszno), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (Oborniki, Śrem), 

Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski Dolina Noteci (Piła), Międzygminny 

Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna w Pępowie (Kościan, Gostyń, Rawicz), 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski (Września), 

2) wspierające sprawną budowę i eksploatację dróg krajowych i autostrad oraz dróg 

rowerowych: Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 (Chodzież, 

Kępno, Oborniki, Ostrzeszów, Piła, Pleszew, Środa Wielkopolska, Złotów), 
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Stowarzyszenie Samorządowe A-2 Wielkopolska (Grodzisk Wielkopolski, Nowy 

Tomyśl, Września, Słupca), Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S10 (Piła), 

Stowarzyszenie Rowerowa S5 (Kościan, Leszno, Rawicz), 

3) wspierające szeroko pojętą przedsiębiorczość: Konińska Izba Gospodarcza, Kolska 

Izba Gospodarcza, Turecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości (Kościan), Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 

(Kościan), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park (Rawicz), 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie (Leszno, Rawicz), Unia 

Gospodarcza Regionu Śremskiego (Śrem), Powiatowa Rada Rynku Pracy  

w Wolsztynie (Wolsztyn). 

Współpraca między miastami średnimi to nie tylko czynne włączenie się do 

działalności instytucji o różnych celach, ale też podejmowanie wspólnych działań  

w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych samorządów. Najczęściej 

współpraca generowana jest przez czynnik bliskości partnerów, powtarzalność zadania do 

wykonania oraz obniżenie kosztów operacji. Miasta średnie w Wielkopolsce współpracują  

z innymi ośrodkami miejskimi i sąsiadującymi gminami przede wszystkim w zakresie 

gospodarki komunalnej (w ramach gromadzenia i gospodarowania odpadami) oraz opieki 

nad zwierzętami (tab. 2.93). 

Włodarze miast średnich województwa wielkopolskiego zauważają konieczność 

współpracy z sąsiadującymi gminami, podkreślając, że współpraca z gminami wiejskimi 

jest nieuchronna i przynosi pozytywne rezultaty. Jednym z dość powszechnych projektów 

wspierających współpracę między sąsiadującymi jednostkami, która z założenia 

ukierunkowana jest na rozwój obszarów wiejskich, jest inicjatywa LEADER, w ramach której 

tworzone są Lokalne Grupy Działania (LGD) realizujące działania w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W województwie wielkopolskim miasta średnie 

uczestniczą w 17 z 29 działających LGD (tab. 2.94). 

Wspomnieć należy, że wielkopolskie miasta średnie w ramach bieżących działań 

współpracują z samorządem powiatowym, np. przy inwestycjach drogowych i komunalnych, 

oraz w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI):  

1) pilskiego OSI: Piła, Kaczory, Krajenka, Szydłowo, Trzcianka, Ujście, Wysoka,  

2) gnieźnieńskiego OSI: Gniezno, Kłecko, Łubowo, gmina Gniezno, Czerniejewo, 

Niechanowo, Witkowo,  

3) konińskiego OSI: Konin, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Golina, 

Kazimierz Biskupi, 

4) leszczyńskiego OSI: Leszno, Święciechowa, Lipno, Osieczna, Rydzyna.  

Kolejnym przejawem współpracy miast średnich jest zawieranie umów partnerstwa  

z innymi miastami w Polsce (np. Nowy Tomyśl i jego gminy partnerskie: Sulęcin, Dębno, 

Radzyn Podlaski) i zagranicą (np. Leszno i miasta partnerskie: Suhl, Deurne i Montlucon). 

Współpraca taka jest okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami  

i realizacji wspólnych inicjatyw. 
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Tab. 2.92. Współpraca instytucjonalna miast średnich województwa wielkopolskiego 

Nazwa miasta Nazwa Obszar współpracy instytucjonalnej 

Chodzież 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Zdobywanie środków zewnętrznych, szkolenia, promocja 

Związek Miast Polskich Zdobywanie środków zewnętrznych, szkolenia, promocja 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna Zdobywanie środków zewnętrznych, szkolenia, promocja 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 Działania mające na celu doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej S11 

Czarnków 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  Działalność edukacyjno-doradcza 

Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski Działalność doradczo-szkoleniowa 

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Kulturowy, turystyczny, gospodarczy rozwój miasta 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna Promocyjno-wizerunkowy 

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Pozyskiwanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Gniezno 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Szkolenia, wymiana doświadczeń, opinie 

Związek Miast Polskich Szkolenia, wymiana doświadczeń, opinie 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Szkolenia, wymiana doświadczeń, opinie 

Gostyń 

Związek Miast Polskich Promocja miast, szkolenia, wymiana doświadczeń 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT 
Wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku 
i czystości 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Działania na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego  

Grodzisk 
Wielkopolski 

Związek Miast Polskich Promocja miasta, szkolenia, wymiana doświadczeń 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT 
Wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku 
i czystości 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Działania na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego 

Jarocin b.d. b.d. 

Kępno 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  

1) Działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do osób działających na rzecz 
JST, takich jak:  

a) osoby piastujące funkcje w organach JST 

b) osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin  

c) osoby zatrudnione w administracji samorządowej 

2) Wsparcie JST we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania 

3) Wsparcie JST przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie 

Związek Miast Polskich 
Działania na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego 
i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców, by stwarzać miastom jak najlepsze 
warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski 
Rozwój obszarów wiejskich, w szczególności poprzez ogłaszanie konkursów na dofinansowanie różnych działań 
w zakresie: kultury, promocji, działalności gospodarczej, prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie 
przygotowania projektów związanych z realizacją strategii rozwoju 
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Nazwa miasta Nazwa Obszar współpracy instytucjonalnej 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 

Dobrowolne, samorządne zrzeszenie gmin, powiatów i województw – obejmuje 56 samorządów, przez których 
teren przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11. Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do 
powstania drogi ekspresowej o długości ok. 550 km przebiegającej przez cztery województwa: 
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie (łączącej północną i południową część Polski) 

Koło 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Szkolenia, doradztwo 

Związek Miast Polskich Szkolenia, doradztwo 

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego  – 

Konin 

Związek Miast Polskich Ogólna współpraca 

Konińska Izba Gospodarcza Gospodarka i przedsiębiorczość 

Agencja Rozwoju Regionalnego Gospodarka i przedsiębiorczość 

Kościan 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT Gospodarowanie odpadami 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Rozwój i doradztwo w zakresie przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Podnoszenie efektywności JST 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek 

Krotoszyn 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 
Przygotowanie kadr dla wspólnot samorządowych, umożliwianie podnoszenia kwalifikacji pracowników 
zatrudnionych w administracji samorządowej oraz działalność informacyjno-doradcza 

Związek Miast Polskich Opracowywanie wspólnego stanowiska wobec rządu i promocja miast członkowskich w Polsce i za granicą 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski  Integracja poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, inicjatywy skierowane na rozwój Wielkopolski 

Leszno 

Związek Miast Polskich Różnorodne obszary – w zależności od potrzeb 

Związek Powiatów Polskich Różnorodne obszary – w zależności od potrzeb 

Organizacja Turystyczna Leszno-Region Promocja turystyczna regionu 

Stowarzyszenie Rowerowa S5 
Współpraca na rzecz realizacji, promocji i utrzymania trasy rowerowej wzdłuż drogi ekspresowej S5, która ma 
przebiegać przez województwa wielkopolskie i dolnośląskie, z wykorzystaniem dróg technicznych 

Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Różnorodne obszary – w zależności od potrzeb 

Międzychód 
Lokalna Grupa Działania Puszcza Notecka 

Określenie i realizacja strategii rozwoju lokalnego wspieranego ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta Określenie i realizacja strategii rozwoju lokalnego wspieranego ze środków PO Ryby  

Nowy Tomyśl 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  
Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności JST w realizacji zadań 
publicznych, współuczestnictwo w działaniach szkoleniowo-edukacyjnych 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 
Reprezentowanie interesów gminy na forum krajowym i europejskim poprzez wieloaspektową działalność 
lobbystyczną, wspieranie rozwoju gospodarczego, uczestnictwo w szkoleniach oraz programach doradczych, 
promocja turystyczna, kulturowa, sportowa i gospodarcza, umacnianie tożsamości regionalnej 

Związek Miast Polskich 
Działania na rzecz wspierania idei samorządu terytorialnego, wymiana doświadczeń pomiędzy miastami – 
członkami Związku, podejmowanie wspólnych inicjatyw służących rozwojowi miast, promocja atrakcyjności 
turystycznej, gospodarczej oraz kulturowej, uczestnictwo w działalności szkoleniowej i doradczej 
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Nazwa miasta Nazwa Obszar współpracy instytucjonalnej 

Stowarzyszanie Samorządowe A-2 Wielkopolska 
Wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego i wykorzystania atrakcyjności terenów położonych wzdłuż 
autostrady A2, promocja terenów przyległych do autostrady (w tym gmin stowarzyszonych), poszukiwanie 
inwestorów oraz wspieranie działań mających na celu modernizację i rozbudowę dróg 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie informacji turystycznej, promocja walorów turystycznych i kulturowych 
gminy, uczestnictwo w akcjach promocyjnych, targach, giełdach turystycznych, współtworzenie wielkopolskiego 
produktu turystycznego, tworzenie wydawnictw turystycznych 

Stowarzyszenie KOLD 

Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań na rzecz 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, współorganizacja przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub 
szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, a także imprez kulturalnych, promocja 
atrakcyjności turystycznej gminy 

Stowarzyszenie Kopernik NT 

Pomoc w zakresie: prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauki, a w szczególności w zakresie profilaktyki 
zdrowia, nauk humanistycznych, nauk społecznych i ekonomicznych, aktywizacja społeczna osób starszych 
poprzez uczestnictwo w rożnych formach życia społecznego, prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu 
kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek krajoznawczych, organizacja wykładów tematycznych 

Oborniki 

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Gospodarka odpadami 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań Współpraca w wielu obszarach dotyczących samorządów 

Związek Miast Polskich Współpraca w wielu obszarach dotyczących samorządów 

Lokalna Grupa Działania – Kraina Trzech Rzek Działania na rzecz rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania  

Lokalna Grupa Rybacka – 7 Ryb Działania na rzecz rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Współpraca w wielu obszarach dotyczących samorządów 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11  Współpraca na rzecz modernizacji drogi krajowej S11 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Rozwój turystyki 

Ostrzeszów 

Związek Miast Polskich Rozwój szeroko rozumianej samorządności 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Edukacja samorządowa 

Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (wraz z końcem 2019 roku związek przestanie istnieć) 

Piła 

Związek Miast Polskich 
Lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymiana doświadczeń, promocja miast, współpraca zagraniczna oraz 
działalność informacyjna i wydawnicza  

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Szkolenia, porady prawne 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna Promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 
Promocja gospodarcza oraz profesjonalna obsługa inwestorów zagranicznych, działalności doradcza  
i szkoleniowa skierowana do zrzeszonych gmin i powiatów 

Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski Dolina Noteci Promocja turystyczna z wykorzystaniem naturalnych uwarunkowań 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 
Wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, 
kulturowego i turystycznego rozwoju Regionu Nadnoteckiego  

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 Działania mające na celu doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej S11 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią  Promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych 
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Nazwa miasta Nazwa Obszar współpracy instytucjonalnej 

Instytut Regionów Europy (IRE) Wzmocnienia znaczenia wspólnej Europy, przy zachowaniu odrębności miast i regionów 

Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S10 Działania mające na celu doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej S10 

Pleszew 

Lokalna Grupa Działania Wspólnie dla przyszłości Aktywizowanie ludności, promocja obszarów wiejskich 

Związek Miast Polskich 
Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju 
miast 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Podniesienie wiedzy 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 Podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionów i spójności transportowej 

Rawicz 

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska w Pępowie 
Realizacja projektów z udziałem dofinansowania zewnętrznego – rekultywacja zbiorników wodnych, odmulanie 
rowów, nasadzenia drzew 

Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna w Pępowie Promocja turystyki na obszarze gmin członkowskich 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Poręczenia wadialne, instytucje wspierające przedsiębiorców 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, współpraca w zakresie legislacji  

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest park Pozyskiwanie inwestora i pomoc publiczna 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Pozyskiwanie inwestora, współpraca w zakresie eksportu 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie Instytucja zrzeszająca przedsiębiorców 

Słupca b.d. b.d. 

Szamotuły 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań Współpraca w zakresie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Poznań 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Związek Miast Polskich 
Działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego  
i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców 

Środa 
Wielkopolska 

b.d. b.d. 

Śrem 

Związek Miast Polskich  Komunalny 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Wspieranie przedsiębiorczości 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Wspieranie przedsiębiorczości i turystyki 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Wspieranie i inicjowanie programów zdrowotnych 

Trzcianka 

Związek Miast Polskich Wymiana doświadczeń 

Związek Gmin Wiejskich Wymiana doświadczeń 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  Szkolenia, kursy, doradztwo  

Nadnotecka Grupa Rybacka Współpraca w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju 

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Współpraca w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju 

Turek Związek Gmin Powiatu Tureckiego 
Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju gospodarczego, 
społecznego, kulturowego i oświatowego 
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Nazwa miasta Nazwa Obszar współpracy instytucjonalnej 

Związek Miast Polskich 
Stowarzyszenie mające na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego  
i społeczno-kulturowego rozwoju miast polskich 

Związek Czyste Miasto Czysta Gmina 

Związek, którego zadaniem jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
„Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin w instalacjach, jakimi 
dysponuje Związek oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania 
Związku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

Stowarzyszenie ma na celu wzrost znaczenia regionu Wielkopolski na tle kraju i Europy, poprzez wspieranie 
działań podejmowanych przez społeczności lokalne i JST, m.in.:  

– reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim poprzez 
wieloaspektową działalność lobbystyczną 

– wspieranie rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin i powiatów 

– wspieranie administracji gmin i powiatów członkowskich w realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski 
w UE 

– promocja Wielkopolski i umacnianie tożsamości regionalnej 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
Zadaniem Stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki w Wielkopolsce, lobbowanie na rzecz turystyki, m.in. 
poprzez współpracę z samorządem województwa i z Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie 

Wągrowiec 

Związek Miast Polskich  Edukacja, wsparcie prawne, reprezentacja na szczeblu rządowym  

Związek Gmin i Powiatów Polski  Edukacja, wsparcie prawne, reprezentacja na szczeblu rządowym 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  Edukacja, wsparcie prawne 

Wolsztyn 

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior 
Współpraca między samorządami i wdrażanie unijnego Programu LEADER, będącego częścią Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Członkostwo 

Związek Miast Polskich Członkostwo 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  Członkostwo 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wolsztynie Badanie rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu na terenie powiatu wolsztyńskiego 

Września 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  Szkolenia, porady prawne  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Szkolenia, konferencje 

Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska Konferencje 

Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto Działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski  Turystyka  

Złotów 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Szkolenia, konferencje, seminaria 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  Szkolenia oraz dostępne środki pomocowe 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka Wizyty studyjne w zakresie ekonomii społecznej 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Wizyty studyjne, szkolenia 

Związek Miast Polskich Konferencje, seminaria, szkolenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI oraz dokumentów strategicznych miast średnich
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Tab. 2.93. Związki i porozumienia międzygminne, w których uczestniczą miasta średnie  
województwa wielkopolskiego 

Nazwa jednostki Miasta i gminy współpracujące 

Gospodarka odpadami 

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

Jarocin, Pleszew, Śrem, 

Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków, Krzykosy, 
Czermin, Gizałki, Dobrzyca, Chocz, Borek Wielkopolski, 
Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, Piaski, Dominowo, Kórnik 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowie 

Kępno 

Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Łęka Opatowska, 
Międzybórz, Oleśnica, miasto Oleśnica, Perzów, Rychtal, 
Syców, Trzcinica 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 

Leszno, Gostyń, Rawicz 

Bojanowo, Jutrosin, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, 
Wiejska Górka, Pakosław, Pępowo, Pogorzela, Poniec, 
Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo 

Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Piła 

Białośliwie, gmina Czarnków, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, 
Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Miasteczko Krajeńskie, Okonek, 
Wieleń, Ujście, Wyrzysk, Wysoka 

(współpraca w ramach porozumienia międzygminnego) 
Śrem 

Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, Kórnik 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 
(Pawłowo Żońskie) 

Wągrowiec, Chodzież 

gmina Wągrowiec, Skoki, Mieleszyn, Szamocin, Budzyń, 
Damasławek, Margonin, Gołańcz, Mieścisko, Rogoźno, 
Ryczywół 

Związek Międzygminny OBRA 
Wolsztyn,  

Przemęt, Siedlec 

Związek Gmin Krajny 
Złotów 

Lipno, Łobżenica, Tarnówka, Zakrzewo, gmina Złotów 

Związek Gminny EKO SIÓDEMKA 

Krotoszyn 

Kobylin, Zduny, Sulmierzyce, Cieszków, Koźmin Wielkopolski, 
Rozdrażew 

Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT 

Kościan, Grodzisk Wielkopolski, Gostyń 

Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Kamieniec, 
Kaźmierz, Komorniki, gmina Kościan, Puszczykowo, 
Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, Zbąszyń 

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina 

Turek 

Kalisz, Sieradz, Stawiszyn, Dobra, Warta, Tuliszków, 
Opatówek, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze 
Wielkie, Gołuchów, Goszczanów, Kawęczyn, Koźminek, 
Lisków, Malanów, Mycielin, gmina Sieradz, Szczytniki, Wróblew 

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej 

Oborniki 

Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, 
Pobiedziska, Poznań, Swarzędz 

Opieka nad zwierzętami 

Międzygminne Schronisko dla Zwierząt w Gaju 

Kościan, Śrem 

Brodnica, Czempiń, Dolsk, gmina Kościan, Książ Wielkopolski, 
Krzywiń, Krobia 

Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w 
Henrykowie 

Leszno, Rawicz 

Osieczna, Krzemieniewo, Świeciechowa, Lipno, Poniec, 
Śmigiel, Rydzyna, Borek Wielkopolski, Miejska Górka, Piaski, 
Pępowo, Pakosław, Wijewo, Bojanowo, Włoszakowice 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt “Azorek” w Obornikach 

Oborniki, Czarnków, Grodzisk Wielkopolski 

Kamieniec, Murowana Goślina, Rogoźno, Rokietnica, 
Ryczywół, Tarnowo Podgórne 

Pilskie Schronisko dla Zwierząt Sp. z o.o. 
Piła, Złotów 

Wałcz, Drezdenko, gmina Złotów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI oraz informacji zamieszczonych na 
stronach internetowych miast średnich 
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Tab. 2.94. LGD, w których uczestniczą miasta średnie województwa wielkopolskiego 

Nazwa Członkowie LGD 

LGD Okno Południowej Wielkopolski 
Krotoszyn  

Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Raszków, Sulmierzyce, Zduny 

LGD KOLD 
Nowy Tomyśl 

Miedzichowo, Pniewy, Kuślin, Opalenica, Lwówek, Duszniki 

LGD Gościnna Wielkopolska 

Gostyń, Rawicz 

gmina Kościan, Dolsk, Jutrosin, Kobylin, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, 
Pępowo, Piaski, Pakosław 

LGD Puszcza Notecka 

Międzychód 

Ostroróg, Wronki, Sieraków, gmina Obrzycko, Miasto Obrzycko, Kwilcz, 
Chrzypsko Wielkie, Powiat Międzychodzki, Powiat Szamotulski 

LGD Unia Nadwarciańska 
Słupca 

gmina Słupca, Powidz, Strzałkowo, Ostrowite, Lądek, Zagórów 

LGD Z NAMI WARTO 
Września  

Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, Nekla, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą 

Czarnkowsko-Trzcianecka LGD 
Czarnków, Trzcianka  

Krzyż Wielkopolski, Drawsko, Wieleń, Lubasz, Połajewo  

Stowarzyszenie Ostrzeszowska LGD 
Ostrzeszów 

Mikstat, Grabów nad Prosną, Doruchów, Kraszewice, Czajków, Kobyla Góra 

LGD Krajna nad Notecią 

Piła 

Białośliwie, Łobżenica, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Ujście, Wysoka, 
Wyrzysk, Szydłowo  

Wielkopolska LGD Kraina lasów i jezior 

Wolsztyn  

Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, 
Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice  

LGD Lider Zielonej Wielkopolski 

Jarocin, Śrem, Środa Wielkopolska 

Brodnica, Czempiń, Dominowo, Jaraczewo, Kotlin, Kórnik, Krzykosy, Książ 
Wielkopolski, Mosina, Zaniemyśl 

LGD Kraina Trzech Rzek 
Oborniki  

Murowa Goślina, Suchy Las, Ryczywół 

LGD Stowarzyszenie Dolina Noteci 
Chodzież  

Budzyń, Szamocin, gmina Chodzież 

LGD Stowarzyszanie Wielkopolska Wschodnia 
Koło  

gmina Koło, Krzymów, Kramsk, Sompolno, Wierzbinek, Babiak  

LGD Stowarzyszenie Krajna Złotowska 

Złotów  

Powiat Złotowski, gmina Złotów, Krajenka, Jastrowie, Lipka, Okonek, 
Zakrzewo, Tarnówka 

LGD Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości 
Pleszew  

Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów 

LGD Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader 
Grodzisk Wielkopolski  

Granowo, Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://wielkopolskasieclgd.pl/index.php/czlonkowie-zwiazku  
(data dostępu: 06.07.2019 roku) 

 

2.3. Ocena poziomu i dynamiki rozwoju miast średnich województwa 

wielkopolskiego 

Uwzględniając specyfikę każdej z wcześniej opisanych sfer rozwoju społeczno-

gospodarczego miast średnich w Wielkopolsce w celu identyfikacji klas podobnych miast pod 

względem poziomu i dynamiki rozwoju skorzystano z analizy skupień (założenia badawcze 

do tej metody zawarto w podrozdziale 2.2.1). W analizie wykorzystano 27 wskaźników, które 

uwzględniono wcześniej w analizie skupień dla każdej ze sfer osobno. Były to: 

1) saldo migracji na 1 000 ludności, 

https://wielkopolskasieclgd.pl/index.php/czlonkowie-zwiazku
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2) przyrost naturalny na 1 000 ludności, 

3) wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na  

100 osób w wieku produkcyjnym), 

4) liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności  

w wieku produkcyjnym, 

5) liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 1 000 ludności (dla gmin 

miejsko-wiejskich: cała gmina), 

6) gminne wpływy z 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 ludności  

w wieku produkcyjnym, 

9) udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej poniżej kryterium 

dochodowego w liczbie ludności ogółem (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina), 

10) przeciętna powierzchnia mieszkania, 

11) liczba mieszkań na 1 000 ludności, 

12) udział osób korzystających z instalacji kanalizacyjnej w ludności ogółem, 

13) gęstość ścieżek rowerowych (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina), 

14) penetracja lokalowa zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości minimum 

100 Mb/s (dla gmin miejsko-wiejskich: cała gmina), 

15) dostępność czasowa – dojazd do Poznania transportem prywatnym (dane za  

2019 rok), 

16) odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową,  

17) liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca,  

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 ścieków, 

21) udział terenów zieleni (wraz z lasami) w powierzchni ogółem, 

22) liczba obiektów noclegowych na 1 000 ludności, 

23) liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności, 

24) liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności, 

25) liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności,  

26) udział liczby mieszkań oddanych do użytkowania w liczbie mieszkań w całkowitym 

zasobie mieszkań w danym roku,  

27) relacja liczby mieszkań oddanych do użytkowania 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). 

Wartości wskaźników zostały odczytane dla 2017 roku (za wyjątkiem dostępności 

czasowej do Poznania transportem prywatnym – 2019 rok i wskaźnika ilości zmieszanych 

odpadów zebranych z gospodarstw domowych w ciągu roku na 1 mieszkańca – 2016 rok) dla 

miast, a więc dla gmin miejskich bądź dla obszaru miasta w gminach miejsko-wiejskich. Dla 

siedmiu wskaźników (nr 5, 6, 7, 9, 13, 14 i 27) nie było możliwości wyodrębnienia z gmin 

miejsko-wiejskich obszaru miasta, stąd też dane zostały odczytane dla poziomu całej gminy 

miejsko-wiejskiej. 

Po standaryzacji danych dokonano analizy skupień techniką aglomeracyjną (odległość 

euklidesowa, metoda wiązania: metoda Warda) w celu identyfikacji optymalnej liczby grup. 
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Następnie przeprowadzono analizę skupień techniką k-średnich zakładając, zgodnie  

z wynikiem analizy skupień techniką aglomeracyjną, liczbę skupień równą trzy. W wyniku 

przeprowadzonej procedury miasta średnie województwa wielkopolskiego przypisano do 

poszczególnych grup (tab. 2.95, ryc. 2.31). 

 

Tab. 2.95. 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 na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, danych UKE oraz 
https://www.google.pl/maps 

 

Ryc. 2.31. Wykres k-średnich dla poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 2017 roku  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, danych UKE oraz 

https://www.google.pl/maps 

 

Czynnikami, które w największym stopniu zadecydowały o rozlokowaniu miast do 

poszczególnych skupień były: 1) bogactwo mieszkańców mierzone wpływami do budżetu 

gmin dochodów z tytułu PIT na 1 mieszkańca, 2) liczba obiektów turystycznych na  

1 000 ludności, 3) liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności, 4) udział liczby mieszkań 

oddanych do użytkowania w liczbie mieszkań w całkowitym zasobie mieszkań, 5) relacja 

liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności w mieście do liczby mieszkań 

oddanych do użytkowania na 1 000 ludności w gminach sąsiadujących. 

W pierwszej grupie znalazły się miasta położone zarówno w niewielkiej odległości od 

Poznania – Oborniki, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, jak i te położone 

nieco dalej – Gostyń, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Międzychód, Ostrzeszów i Wolsztyn. W tym 

gronie pięć miast było zamieszkiwanych przez nie więcej niż 16 tys. osób, a największy pod 

względem liczby mieszkańców był Śrem (ponad 30 tys. osób). Charakteryzowały się one 

przede wszystkim średnimi wartościami większości wskaźników. Osiągały one stosunkowo 

najniższe wartości gęstości ścieżek rowerowych oraz najwyższe odsetki dzieci objętych 

https://www.google.pl/maps
https://www.google.pl/maps
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opieką żłobkową i udziały terenów zieleni 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 przede wszystkim miasta mające status gminy miejskiej oraz 

dodatkowo Rawicz i Trzcianka. Co do wielkości miast, to zgrupowanie to zawierało Gniezno, 

Konin, Leszno i Piłę, a więc największe ośrodki miejskie województwa poza Poznaniem  

i Kaliszem, ale także mniejsze ośrodki, jak: Słupca (ok. 14 tys. mieszkańców) oraz Rawicz  

i Trzcianka (ok. 17-20 tys. mieszkańców). Charakterystyczne dla tej grupy jest również 

położenie względem stolicy województwa. Tylko Gniezno znajdowało się w odległości ok.  

60 km od Poznania, pozostałe miasta były od niego znacznie oddalone. Cechowały się one 

łącznie względnie niższymi wartościami wskaźników demograficznych (oprócz wskaźnika 

obciążenia demograficznego), ale także niższym poziomem wskaźników przedsiębiorczości, 

mniejszą przeciętną powierzchnią mieszkań, niższą liczbą uczniów w klasach szkół 

podstawowych, mniejszymi wartościami wskaźnika dotyczącego ilości zmieszanych odpadów 

zebranych z gospodarstw domowych, a 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 dotyczących infrastruktury i dostępności transportowej oraz infrastruktury 

komunikacyjnej. Przeciętnie wyższe były także wartości wskaźnika bezrobocia i odsetka osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, wskaźnika obciążenia 

demograficznego, gęstości ścieżek rowerowych i wskaźnika dotyczącego penetracji 

lokalowej internetem szerokopasmowym. 

Grupa trzecia to trzy miasta – Grodzisk Wielkopolski, Wągrowiec i Września – 

oddalone od Poznania o ok. 50-60 km i zamieszkałe przez odpowiednio 15 tys., 25 tys. oraz 

30 tys. osób. Dla tej grupy charakterystyczne były przeciętnie wyższe niż w pozostałych 

miastach średnich wartości wskaźników ze sfer atrakcyjność turystyczna oraz urbanizacja  

i rewitalizacja, a także wskaźników odnoszących się do 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, liczby udzielonych porad podstawowej 

opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca, wskaźnika obciążenia demograficznego, udziału terenów 

zieleni w powierzchni ogółem i odsetka korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. 

W przypadku dynamiki zjawisk w okresie 2011-2017, przy zastosowaniu indeksów 

dynamiki dla identycznych danych jak dla sytuacji w 2017 roku, analiza skupień techniką 

aglomeracyjną wskazała jako najbardziej optymalne rozwiązanie stworzenie pięciu grup 

miast. Przy wykorzystaniu techniki k-średnich wyznaczono więc pięć skupień (tab. 2.96,  

ryc. 2.32). 

 

Tab. 2.96. Skupienia miast średnich województwa wielkopolskiego dla dynamiki poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie 2011-2017 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

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

Wielkopolska, Trzcianka, Wągrowiec 

Czarnków Złotów 
Grodzisk Wielkopolski, 

Oborniki, Rawicz, 
Wolsztyn, Września 

Chodzież, 
Konin, Piła, 

Słupca, Turek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, danych UKE oraz 
https://www.google.pl/maps 

https://www.google.pl/maps
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Ryc. 2.32. Wykres k-średnich dla dynamiki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego  
w okresie 2011-2017 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, danych UKE oraz 

https://www.google.pl/maps 

 

W największym stopniu o przypisaniu miasta do poszczególnego skupienia 

zadecydowała dynamika wskaźników salda migracji na 1 000 ludności oraz liczby noclegów 

udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności.  

W ramach grupowania wyodrębniły się dwie grupy jednoelementowe. W grupie drugiej 

znalazł się Czarnków, który wyróżniał się wśród miast stosunkowo najniższymi indeksami 

dynamiki dla: przyrostu naturalnego na 1 000 ludności, wskaźnika bezrobocia, odsetka dzieci 

objętych opieką żłobkową, udziału terenów zieleni w powierzchni ogółem, wszystkich 

wskaźników ze sfery urbanizacja i rewitalizacja oraz liczby miejsc noclegowych i liczby 

noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności. Czarnków cechowała też 

względnie najwyższa dynamika wartości wskaźników związanych z saldem migracji i liczbą 

spółek handlowych z kapitałem zagranicznym. 

Grupę trzecią stanowił Złotów – niewielkie miasto na północy Wielkopolski, 

zamieszkałe przez ponad 10 tys. osób. Miasto wyróżniało się stosunkowo wysoką dynamiką 

wskaźników przypisanych do sfer dotyczących atrakcyjności turystycznej oraz rynku pracy  

i kapitału ludzkiego, a także dynamiki ilości zebranych odpadów zmieszanych na  

1 mieszkańca, liczby podmiotów gospodarczych na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym 

oraz wskaźników dotyczących infrastruktury społecznej dla młodego pokolenia – odsetka 

dzieci objętych opieką żłobkową i liczby uczniów przypadających na 1 oddział w szkole 

podstawowej. W przypadku pozostałych zmiennych indeksy dynamiki kształtowały się na 

przeciętnym poziomie. 

Pierwszą grupę stanowiły miasta charakteryzujące się dużą dostępnością do Poznania 

– Gniezno, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, ale także miasta, które były 

jednymi z najbardziej oddalonych od Poznania – Kępno, Ostrzeszów, Koło, Krotoszyn czy 

Leszno. Grupa ta charakteryzowała się przeciętną dynamiką niemal wszystkich 

rozpatrywanych wskaźników, wyjątek stanowił jedynie wskaźnik ilości odpadów zmieszanych 

https://www.google.pl/maps
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zebranych z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca, w przypadku którego dynamika była 

względnie najniższa.  

Do grupy czwartej należały Grodzisk Wielkopolski, Oborniki, Rawicz, Wolsztyn, 

Września, a więc miasta oddalone od Poznania od 30 km (Oborniki) do 105 km (Rawicz)  

i mające od 13 tys. (Wolsztyn) do 20 tys. mieszkańców (poza Wrześnią, która miała aż  

30 tys. mieszkańców). Dla grupy tej charakterystyczne były stosunkowo najniższe wartości 

dynamiki dla wskaźnika 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. 

Gminy miejskie z północnej i wschodniej części Wielkopolski – Piła i Chodzież oraz 

Konin, Słupca i Turek, przyporządkowane zostały do grupy piątej. W przypadku tych miast 

odnotowano wyższe niż w pozostałych skupieniach wartości dynamiki zmian udziału terenów 

zieleni w powierzchni ogółem, natomiast niższe indeksy dynamiki liczby spółek handlowych  

z kapitałem zagranicznym na 1 000 ludności, dochodów z PIT na 1 mieszkańca i przeciętnej 

powierzchni mieszkania.  

 

2.4. Zróżnicowanie funkcjonalne miast średnich województwa wielkopolskiego 

Wyznaczając typy funkcjonalne miast średnich województwa wielkopolskiego 

posłużono się tradycyjną metodą określania struktury funkcjonalnej opracowaną przez 

Jerczyńskiego (1977). W tym celu zgromadzono dane dotyczące liczby pracujących według 

sekcji PKD 2007 w miastach średnich w dwóch momentach czasowych: w 2008 roku oraz 

2017 roku. Następnie dokonano przyporządkowania poszczególnych sekcji PKD 2007 do 

sektorów: rolniczego (sekcja A), przemysłowego (sekcje B-F), usługowego (sekcje G-U)  

i kierując się proporcjami w liczbie pracujących w sektorach ustalono typ funkcjonalny 

charakterystyczny dla danego miasta. Miasta średnie Wielkopolski zakwalifikowano do 

następujących typów funkcjonalnych: P – typ przemysłowy, U – typ usługowy, PU – typ 

przemysłowo-usługowy i UP – typ usługowo-przemysłowy. Ze względu na bardzo niski udział 

rolnictwa nie wyróżniono typu rolniczego. Przyjęto, że typ przemysłowy i typ usługowy 

charakteryzował miasta, w strukturze których udział danego sektora – odpowiednio 

przemysłowego i usługowego, wynosił co najmniej 60%. Typy mieszane, czyli usługowo-

przemysłowy lub przemysłowo-usługowy identyfikowano gdy udział obu sektorów był 

stosunkowo wyrównany i wahał się od 40 do 59%, a o przyporządkowaniu do typu decydował 

sektor dominujący. 

W 2008 roku najwięcej miast średnich w Wielkopolsce zakwalifikowano do typu 

mieszanego – przemysłowo-usługowego (10 miast) (tab. 2.97). Do miast o dominującym 

sektorze usługowym w strukturze pracujących zaliczono osiem miast i były to zarówno 

ośrodki subregionalne (Gniezno, Konin, Leszno), jak i miasta o mniejszej liczbie ludności. 

Najmniej miast zakwalifikowano do typu przemysłowego – jedynie Czarnków i Ostrzeszów.  

W 2017 roku nadal dwa miasta (Czarnków i Gostyń) scharakteryzowano jako typ 

przemysłowy. Najwięcej miast (11) zakwalifikowano do typu usługowego i po osiem miast do 

każdego z typów mieszanych. 
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Tab. 2.97.Typy funkcjonalne miast średnich województwa wielkopolskiego w latach 2008 i 2017 

Nazwa miasta 
Typ funkcjonalny 

2008 2017 

Chodzież PU UP 

Czarnków P P 

Gniezno U U 

Gostyń PU P 

Grodzisk Wielkopolski UP UP 

Jarocin PU UP 

Kępno PU PU 

Koło PU PU 

Konin U U 

Kościan U U 

Krotoszyn PU UP 

Leszno UP U 

Międzychód UP U 

Nowy Tomyśl PU PU 

Oborniki UP UP 

Ostrzeszów P PU 

Piła U U 

Pleszew U U 

Rawicz U U 

Słupca PU UP 

Szamotuły U U 

Śrem UP U 

Środa Wielkopolska PU PU 

Trzcianka PU PU 

Turek PU UP 

Wągrowiec UP PU 

Wolsztyn U U 

Września UP PU 

Złotów UP UP 

Objaśnienia: P – typ przemysłowy, U – typ usługowy, UP – typ usługowo-przemysłowy,  
PU – typ przemysłowo-usługowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Porównując sytuację w latach 2008 i 2017 można zauważyć, że 17 miast należało 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 wzrostu 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 oraz Września z typu usługowo-

przemysłowego przeszły do typu przemysłowo-usługowego, co miało zapewne związek  

z odnotowanymi w tych miastach inwestycjami o charakterze przemysłowym. 

Do analizy bazy ekonomicznej wykorzystano metodę pomiaru pośredniego, która 

polega na wyliczeniu współczynników lokalizacji przy użyciu miernika w postaci liczby 

pracujących za lata 2008 i 2017. Metoda bazująca na współczynniku lokalizacji opiera się na 
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identyfikacji bazy ekonomicznej przy pomocy pomiaru odchyleń od wartości przeciętnych, 

które są charakterystyczne dla danej jednostki odniesienia. Jeżeli odsetek pracujących  

w danej sekcji PKD w mieście przekracza odsetek pracujących w jednostce referencyjnej (np. 

w województwie) to ten rodzaj działalności przyjmuje się jako ten, który jest bazą 

ekonomiczną miasta. W przeciwnym przypadku taka działalność ma charakter endogeniczny 

(Kuciński, 1996; Maik, 1997; Suliborski, 2012; Kisiała (red.), 2017).  

Gdy współczynnik lokalizacji jest mniejszy niż 1 można powiedzieć, że dana sekcja ma 

charakter deficytowy, natomiast przy wartościach wyższych od 1 ma się do czynienia  

z nadrzędną funkcją danej sekcji w stosunku do jednostki odniesienia. O wyraźnie 

egzogenicznych funkcjach danej działalności można mówić gdy współczynnik lokalizacji 

wynosi powyżej 1,5. 

W analizie zróżnicowania funkcjonalnego miast średnich posłużono się danymi 

dotyczącymi liczby pracujących według sekcji PKD dla lat 2008 i 2017 (udostępnionymi przez 

GUS). Jako jednostki odniesienia wybrano: województwo wielkopolskie oraz wszystkie 

miasta w Wielkopolsce. 

Tabela 2.98 przedstawia współczynniki lokalizacji dla wielkopolskich miast średnich  

z uwzględnieniem sekcji PKD, gdzie punktem odniesienia jest cała zbiorowość miast  

w Wielkopolsce. Pominięto analizę dla sekcji górnictwo i wydobywanie ze względu na brak 

pracujących albo tajemnicę statystyczną. W tabeli wartości poniżej 1 oznaczały sekcje 

deficytowe, a wartości wyższe niż 1,5 świadczyły o egzogenicznych funkcjach danej sekcji  

w mieście.  

W 2008 roku aż w dziewięciu miastach średnich województwa wielkopolskiego 

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) pełniło funkcje egzogeniczne. Były to: Czarnków, 

Gostyń, Koło, Krotoszyn, Nowy Tomyśl, Ostrzeszów, Słupca, Środa Wielkopolska  

i Trzcianka. Podobnie było z sekcją Q, czyli z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Ta 

działalność spełniała funkcje egzogeniczne w Gnieźnie, Kościanie, Międzychodzie, 

Pleszewie, Szamotułach, Śremie, Wolsztynie i Złotowie. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo (sekcja A) charakteryzowało się większym odsetkiem zatrudnienia niż w miastach 

Wielkopolski w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Jarocinie, Szamotułach, Wągrowcu  

i Złotowie, podobnie jak sekcja D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych) w Jarocinie, Kępnie, 

Koninie, Międzychodzie, Słupcy, Turku i Wolsztynie. Z kolei najbardziej deficytowe sekcje  

w stosunku do zbiorowości wszystkich miast w województwie to: G – handel hurtowy  

i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych18, H – transport i gospodarka 

magazynowa, I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,  

J – informacja i komunikacja, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  

N – działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca, P – edukacja,  

R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Do miast o największej liczbie 

funkcji egzogenicznych należały Szamotuły, gdzie zidentyfikowano po pięć takich sekcji, oraz 

Gostyń, Jarocin, Międzychód i Złotów, gdzie zaobserwowano po cztery takie sekcje. 

Natomiast ani jednej sekcji o znaczeniu egzogenicznym nie miały dwa względnie duże 

miasta średnie – Leszno i Piła oraz Chodzież. 

                                                      

18 W podrozdziale zastosowano skrócone nazwy sekcji. 
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Tab. 2.98. Pomiar bazy ekonomicznej miast średnich województwa wielkopolskiego metodą 
współczynników lokalizacji w odniesieniu do miast w województwie wielkopolskim w 2008 roku  

Nazwa miasta 
Współczynnik lokalizacji dla sekcji PKD  

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

Chodzież 0,32 1,46 1,4 1,24 1,25 0,66 0,5 # # 0,67 0,59 0,82 # 1,18 0,76 1,35 1,07 # 

Czarnków 0,34 1,85 0,59 1,4 0,43 0,48 0,44 # # 0,74 0,45 0,36 0,65 1,46 0,69 0,68 0,52 m 

Gniezno 0,96 0,98 0,94 # 0,8 0,96 1,03 1,74 0,37 1,15 1,41 0,26 0,95 0,88 1,04 1,56 1,21 1,11 

Gostyń 3,14 1,55 0,43 # 0,34 0,89 0,55 # # 0,74 1,63 0,59 0,57 0,87 0,69 0,93 1 1,55 

Grodzisk Wielkopolski 1,93 1,21 0,44 # 0,7 1,46 0,55 # # 0,78 1,44 1,37 1,38 0,9 0,48 0,82 # # 

Jarocin 1,68 1,37 1,67 # 1,11 0,76 1,73 0,41 0,22 0,59 0,31 0,24 0,18 0,9 0,8 0,91 0,67 2,49 

Kępno 0,54 1,29 1,83 1,22 1,24 0,7 1,03 # # 0,75 0,41 0,24 0,09 1,19 0,99 1,26 0,4 1,65 

Koło 0,89 1,63 1,45 0,98 0,5 0,75 0,55 # # 0,53 1,08 0,21 0,79 1,03 0,74 0,87 0,41 0,86 

Konin 0,68 0,71 2,82 # 1,8 1,1 1,23 0,79 0,45 0,83 0,99 0,78 0,64 1,14 1,01 1,28 1,05 1,08 

Kościan 0,32 0,86 1,23 1,77 0,74 0,89 0,81 # # 0,73 1,8 # 0,38 1,58 1,11 2,28 1,02 # 

Krotoszyn 1,06 1,51 0,56 # 0,74 0,93 1,01 # # 0,54 # 0,55 0,4 0,81 0,75 1,09 0,69 # 

Leszno 1,15 1,25 0,68 0,84 1,3 0,87 1,24 0,87 0,59 0,99 1,07 0,46 0,45 0,96 0,89 0,76 0,92 0,35 

Międzychód 0,41 1,03 2,4 1,94 1,55 0,65 0,78 # # 0,91 0,47 0,76 # 1,43 1,17 1,54 0,74 # 

Nowy Tomyśl 0,68 1,67 0,55 0,98 0,98 0,61 0,78 # # 0,78 1,17 0,31 0,37 0,93 0,72 0,86 0,66 1,56 

Oborniki 0,39 1,07 0,99 # 2,67 1,16 0,58 # # 0,61 1,15 0,93 # 1,25 0,82 0,74 0,91 # 

Ostrzeszów 0,63 1,65 # 0,69 2,69 0,67 0,21 # # 0,42 0,25 0,27 # 0,86 0,78 0,64 0,33 # 

Piła 0,67 1,07 0,91 # 0,99 0,9 1,37 1,18 0,79 0,99 1,1 1,29 0,79 0,98 0,87 0,96 0,93 0,61 

Pleszew 0,99 1,11 # # 0,29 1,17 0,58 # # 0,57 0,5 0,41 # 1,14 1,08 2,1 0,58 # 

Rawicz 0,6 1,11 0,9 # 0,4 1 0,26 0,89 0,17 0,6 6,1 # 0,22 2,31 0,76 0,82 0,71 # 

Słupca 1,47 1,53 1,92 0,93 0,65 0,71 0,42 # # 0,66 # 0,2 0,82 1,41 0,79 1,07 0,62 # 

Szamotuły 2,18 0,83 # # 0,45 0,8 1,03 # # 1,53 0,62 0,52 1,48 1,69 1,03 1,56 1,72 # 

Śrem 0,58 1,14 0,49 # 0,65 0,81 0,8 # # 0,77 2,03 # 0,77 1,19 1,06 1,7 0,92 # 

Środa Wielkopolska 1,29 1,59 0,29 1,63 1,07 0,64 0,99 # # 1,09 0,38 # 0,18 1,06 0,81 0,75 1,01 # 

Trzcianka 1,8 1,71 0,5 0 0,75 0,38 0,63 0 0 0,36 0 m 0,93 0,66 0,95 1,34 0,99 0 

Turek 1,39 1,36 3,23 # 0,74 0,8 0,83 0,52 0,08 0,53 # 0,5 0,3 0,99 0,8 0,89 0,94 # 

Wągrowiec 3,46 1,34 0,61 # 0,45 0,88 0,89 # # 0,76 0,65 # 0,36 1,22 0,89 1,11 0,78 # 

Wolsztyn 1,41 0,93 1,89 m 0,75 1 1,46 # # 0,69 1,86 # 0,57 1,27 0,9 1,52 1,09 # 

Września 0,81 1,27 # 1,64 0,39 1,32 0,31 # # 1,02 0,43 0,29 0,62 1,03 0,98 0,96 0,41 # 

Złotów 3,07 1,07 # 2,19 0,83 1,05 0,4 # # 0,73 1,2 # 0,49 1,64 0,87 1,62 0,48 # 

Objaśnienia: kolorem zielonym oznaczono sekcje egzogeniczne, a czerwonym sekcje deficytowe, # – tajemnica 
statystyczna, m – wartość niemająca uzasadnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Zmieniając jednostkę odniesienia z miast Wielkopolski na całe województwo 

wielkopolskie można zobaczyć podobną sytuację (tab. 2.99). W odróżnieniu od jednostki 

referencyjnej, którą były miasta Wielkopolski w tym przypadku sekcje A – rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz C – przetwórstwo przemysłowe (oprócz Czarnkowa  

i Trzcianki) nie pełniły w miastach średnich funkcji egzogenicznej, a nadwyżkowa była sekcja 

O – administracja publiczna i obrona narodowa. Do sekcji, w których odsetek pracujących  

w miastach średnich był wyższy niż w województwie należały przede wszystkim sekcje:  

D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i Q – edukacja. 

Taka sytuacja miała miejsce w 11 wielkopolskich miastach średnich. Dla siedmiu miast: 

Gniezna, Gostynia, Grodziska, Kościana, Rawicza, Śremu i Wolsztyna funkcją egzogeniczną 

była również działalność związana z rynkiem nieruchomości (sekcja L). Wyraźnie deficytowe 

były natomiast sekcje: A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, C – przetwórstwo 

przemysłowe, G – handel hurtowy i naprawy, a także sekcje: G, H, I, J, K, H, N, P oraz  

S, T i U. Do miast o największej liczbie funkcji egzogenicznych należały Międzychód, 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
180 

Szamotuły, Wolsztyn (zidentyfikowano po pięć sekcji) oraz Grodzisk Wielkopolski (cztery 

sekcje). Natomiast ani jednej sekcji o znaczeniu egzogenicznym nie miały dwa duże miasta – 

Leszno i Piła oraz Krotoszyn i Wągrowiec. 

 

Tab. 2.99. Pomiar bazy ekonomicznej miast średnich województwa wielkopolskiego metodą 
współczynników lokalizacji w odniesieniu do województwa wielkopolskiego w 2008 roku  

Nazwa miasta 
Współczynnik lokalizacji dla sekcji PKD 

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

Chodzież 0,1 1,3 1,83 1,25 1,28 0,7 0,52 # # 0,84 0,67 0,93 # 1,43 0,75 1,61 1,22 # 

Czarnków 0,1 1,65 0,78 1,42 0,44 0,51 0,45 # # 0,93 0,51 0,41 0,8 1,78 0,68 0,81 0,59 m 

Gniezno 0,28 0,87 1,23 # 0,82 1,02 1,06 1,86 0,45 1,45 1,59 0,3 1,17 1,07 1,02 1,85 1,38 1,18 

Gostyń 0,93 1,38 0,56 # 0,35 0,94 0,56 # # 0,94 1,84 0,67 0,7 1,06 0,68 1,1 1,14 1,64 

Grodzisk Wielkopolski 0,57 1,08 0,58 # 0,72 1,54 0,56 # # 0,98 1,62 1,57 1,7 1,09 0,47 0,98 # # 

Jarocin 0,5 1,22 2,19 # 1,14 0,81 1,78 0,44 0,27 0,74 0,35 0,28 0,22 1,09 0,78 1,09 0,76 2,64 

Kępno 0,16 1,15 2,4 1,23 1,27 0,75 1,06 # # 0,95 0,47 0,27 0,1 1,45 0,97 1,49 0,46 1,75 

Koło 0,26 1,46 1,9 0,99 0,51 0,8 0,57 # # 0,67 1,22 0,24 0,97 1,24 0,72 1,04 0,47 0,91 

Konin 0,2 0,64 3,7 # 1,84 1,16 1,27 0,85 0,55 1,04 1,12 0,89 0,79 1,38 0,99 1,52 1,2 1,15 

Kościan 0,09 0,77 1,61 1,79 0,76 0,94 0,84 # # 0,93 2,04 # 0,46 1,92 1,09 2,72 1,16 # 

Krotoszyn 0,31 1,35 0,73 # 0,76 0,99 1,04 # # 0,69 # 0,63 0,49 0,98 0,73 1,29 0,79 # 

Leszno 0,34 1,11 0,89 0,85 1,33 0,93 1,28 0,93 0,72 1,24 1,21 0,52 0,55 1,16 0,87 0,9 1,06 0,38 

Międzychód 0,12 0,92 3,14 1,97 1,59 0,69 0,81 # # 1,14 0,53 0,87 # 1,73 1,15 1,83 0,85 # 

Nowy Tomyśl 0,2 1,49 0,72 0,99 1 0,64 0,81 # # 0,99 1,32 0,36 0,46 1,12 0,71 1,03 0,75 1,65 

Oborniki 0,12 0,96 1,3 # 2,73 1,23 0,6 # # 0,76 1,3 1,06 # 1,51 0,81 0,88 1,04 # 

Ostrzeszów 0,19 1,47 # 0,7 2,75 0,71 0,21 # # 0,52 0,28 0,31 # 1,04 0,77 0,77 0,38 # 

Piła 0,2 0,96 1,19 # 1,02 0,96 1,41 1,27 0,96 1,24 1,24 1,48 0,97 1,18 0,85 1,14 1,06 0,65 

Pleszew 0,29 0,99 # # 0,29 1,24 0,6 # # 0,72 0,56 0,47 # 1,39 1,07 2,5 0,66 # 

Rawicz 0,18 0,99 1,18 # 0,41 1,06 0,27 0,96 0,21 0,75 6,89 # 0,28 2,8 0,75 0,97 0,81 # 

Słupca 0,43 1,36 2,52 0,94 0,66 0,75 0,43 # # 0,83 # 0,23 1,01 1,71 0,78 1,27 0,71 # 

Szamotuły 0,64 0,74 # # 0,46 0,85 1,06 # # 1,93 0,7 0,59 1,82 2,05 1,02 1,86 1,96 # 

Śrem 0,17 1,01 0,65 # 0,66 0,86 0,82 # # 0,97 2,29 # 0,94 1,44 1,04 2,03 1,05 # 

Środa Wielkopolska 0,38 1,41 0,38 1,65 1,09 0,68 1,02 # # 1,38 0,43 # 0,22 1,28 0,8 0,89 1,15 # 

Trzcianka 0,53 1,52 0,66 0 0,77 0,4 0,65 0 0 0,45 0 m 1,14 0,8 0,93 1,6 1,13 0 

Turek 0,41 1,21 4,23 # 0,76 0,85 0,85 0,56 0,09 0,66 # 0,58 0,37 1,2 0,79 1,06 1,07 # 

Wągrowiec 1,02 1,2 0,79 # 0,46 0,93 0,91 # # 0,96 0,74 # 0,44 1,48 0,88 1,33 0,9 # 

Wolsztyn 0,42 0,83 2,48 m 0,77 1,06 1,51 # # 0,87 2,1 # 0,7 1,54 0,88 1,81 1,24 # 

Września 0,24 1,13 # 1,66 0,4 1,4 0,32 # # 1,28 0,49 0,33 0,76 1,25 0,97 1,14 0,47 # 

Złotów 0,91 0,95 # 2,21 0,85 1,11 0,42 # # 0,92 1,35 # 0,6 1,99 0,85 1,93 0,55 # 

Objaśnienia: kolorem zielonym oznaczono sekcje egzogeniczne, a czerwonym sekcje deficytowe, # – tajemnica 
statystyczna, m – wartość niemająca uzasadnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Różnice obserwowane między współczynnikami lokalizacji dla odniesienia do całego 

województwa i miast Wielkopolski mogą wynikać przede wszystkim z zawierania się  

w województwie terenów wiejskich, które różnią się specyfiką zatrudnienia mieszkańców. 

Porównanie odsetka pracujących w poszczególnych sekcjach miast średnich do udziału 

pracujących w jednostce referencyjnej zawierającej miasta Wielkopolski wyraźnie sugeruje, 

że duże znaczenie w strukturze pracujących mają miasta Poznań i Kalisz, które skupiają 

więcej pracujących w usługach wyższego rzędu (reprezentowanych przez sekcje: J, K, L, M, 

N). Współczynniki lokalizacji dla tych sekcji były w miastach średnich niższe w przypadku 

jednostki referencyjnej miasta Wielkopolski niż dla jednostki odniesienia całe województwo. 
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W 2017 roku w przypadku jednostki referencyjnej miasta w Wielkopolsce ponownie 

deficytowymi okazały się sekcje: I, J, K, M i N oraz S, T i U (tab. 2.100). W największej liczbie 

wielkopolskich miast średnich funkcje o charakterze egzogenicznym były generowane przez 

sekcje: C – przetwórstwo przemysłowe, Q – edukację, F – budownictwo. W 2017 roku prawie 

każde z miast średnich mogło się pochwalić co najmniej jedną sekcją, która pełniła funkcje 

egzogeniczne – wyjątkiem był Złotów. Sekcje, w których odsetek pracujących przeważał  

w miastach średnich nad analogicznym odsetkiem w miastach Wielkopolski były 

zróżnicowane i zabrakło wśród nich sekcji: J – informacja i komunikacja, K – działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa oraz M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 

Duży odsetek pracujących w tych sekcjach, reprezentujących wysoko wyspecjalizowane 

rynkowe usługi wyższego rzędu, jest charakterystyczny dla dużych miast. W 2017 roku 

miastami średnimi o relatywnie większej liczbie funkcji egzogenicznych były w przypadku 

odniesienia się do miast województwa wielkopolskiego: Międzychód (cztery sekcje), Rawicz, 

Śrem, Wolsztyn i Piła (po trzy sekcje). 

 

Tab. 2.100. Pomiar bazy ekonomicznej miast średnich województwa wielkopolskiego metodą 
współczynników lokalizacji w odniesieniu do miast w województwie wielkopolskim w 2017 roku  

Nazwa miasta 
Współczynnik lokalizacji dla sekcji PKD 

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

Chodzież 0,33 1,41 1,51 1,83 1,38 0,56 0,57 # # 0,58 # 0,62 0,45 1,36 0,93 1,43 1,18 # 

Czarnków # 1,96 1,3 1,37 # 0,46 0,34 # # 0,78 # 0,06 0,21 1,49 0,7 # 0,71 m 

Gniezno 0,86 1,04 0,87 2,06 0,89 1,06 1,17 1,59 0,24 0,57 0,5 0,28 0,46 0,91 1,08 1,7 0,95 0,81 

Gostyń 3,09 1,99 0,36 # 0,33 0,7 0,55 # # 0,53 1,19 0,08 0,4 0,91 0,72 # 0,91 # 

Grodzisk Wielkopolski 0,59 1,4 # 1,56 0,96 0,63 1,15 # # 0,5 1,73 0,65 1,02 1,14 0,74 0,87 # # 

Jarocin 1,98 1,14 0,83 # 1,79 0,99 1,39 # # 0,59 # 0,32 0,35 0,94 0,99 0,98 1,21 # 

Kępno # 1,41 1,32 # 1,61 0,72 0,65 # # 0,66 # 0,31 0,38 1,27 0,9 # 0,67 # 

Koło 0,34 1,83 1,04 0,84 0,44 0,72 0,37 0,54 0,07 0,43 1,17 0,35 0,6 1,15 0,78 0,84 0,47 0,89 

Konin 0,55 0,72 # 1,16 2,05 1,09 0,93 0,42 0,67 0,64 1,58 0,38 0,51 1,3 1,07 1,31 1,31 0,7 

Kościan 0,27 1 # # 1 1,05 0,86 # # 0,6 1,44 0,86 0,34 1,22 1,01 2,13 1,1 m 

Krotoszyn 1,04 1,41 0,32 # 1,1 1,56 0,39 0,22 0,04 0,39 # 0,29 0,99 0,69 0,67 # 0,59 # 

Leszno 0,45 1,12 0,85 # 1,35 1,01 1,05 1,26 0,18 0,61 1,83 0,36 0,88 1,02 0,98 0,97 1,16 0,52 

Międzychód # 0,45 2,83 # 0,69 0,88 1,56 # # 0,67 # 0,55 0,19 2,09 1,53 1,27 1,24 # 

Nowy Tomyśl # 2,01 0,44   0,47 0,39 1,44 # # 0,31 # 0,11 0,96 0,83 0,59 0,67 0,6 # 

Oborniki # 1,32 0,75 0,88 2,45 1,06 0,92 # # 0,49 # 0,16 0,05 1,05 1,09 0,6 0,95 # 

Ostrzeszów 0,18 1,37 # 0,57 3,05 0,88 0,35 # # 0,43 # 0,28 # 1,07 0,88 0,84 0,44 2,18 

Piła 0,57 0,97 # 1,57 0,99 0,88 1,63 1,21 0,55 0,67 1,06 0,83 0,7 1,05 1,02 1,09 0,79 1,58 

Pleszew # 1,07 m # 0,27 1 0,65 # # 0,62 # 0,02 0,67 1,2 1,14 2,56 1,17 # 

Rawicz 0,36 1,12 # # 0,5 1,04 0,35 1,54 0,3 0,49 7,39 0,3 0,15 1,91 0,89 0,93 1,07 m 

Słupca 0,9 1,24 0,59 # 0,58 0,8 0,28 # # 1,13 1,23 0,53 2,35 1,2 0,79 # 0,54 # 

Szamotuły # 0,74 # # 0,16 1,07 0,98 0,59 0,1 1,18 0,84 0,49 0,47 2,11 1,25 1,77 1,19 m 

Śrem 0,82 0,8 0,95 2,62 1,32 1,16 0,94 # # 0,68 2,54 0,52 0,3 1,15 1,14 1,66 1,17 m 

Środa Wielkopolska 0,43 1,78 # 1,31 0,42 1,04 0,88 # # 0,49 # 0,32 0,53 0,98 0,66 0,5 0,3 # 

Trzcianka 2,6 1,86 0 0 0,24 0,66 0,38 0 0 0,44 0 0 0 0,66 1,07 1,4 0,97 m 

Turek 0,91 1,57 # # 0,5 0,72 1,56 # # 0,35 # 0,28 0,64 0,89 0,75 0,72 0,85 # 

Wągrowiec 3,89 1,61 # # 0,87 0,82 0,66 # # 0,57 # 0,5 0,19 1,14 0,84 0,93 0,95 # 

Wolsztyn 1,19 0,88 1,41 m 1,04 1,19 1,72 0,77 0,25 0,53 1,71 # 0,33 1,19 1,05 1,46 1,75 # 

Września 0,58 1,79 # 1,04 0,35 1,02 0,48 1,02 0,15 0,68 0,27 0,3 0,38 0,9 0,76 0,75 # # 

Złotów 1,47 0,38 # 0,82 0,35 # 0,11 # # 0,3 0,4 0,06 0,44 0,7 0,41 0,56 0,18 0,45 

Objaśnienia: kolorem zielonym oznaczono sekcje egzogeniczne, a czerwonym sekcje deficytowe, # – tajemnica 
statystyczna, m – wartość niemająca uzasadnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Przyjmując za jednostkę odniesienia całe województwo wielkopolskie, podobnie jak  

w 2008 roku, w żadnym z wielkopolskich miast średnich rolnictwo (sekcja A), informacja  

i komunikacja (sekcja J) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) nie 

spełniały funkcji egzogenicznych (tab. 2.101). W 2017 roku dołączyła do nich sekcja  

H – transport i gospodarka magazynowa, która w 2008 roku była funkcją egzogeniczną  

w Jarocinie. W większości miast średnich odsetek pracujących w sekcji O – administracja 

publiczna i obrona narodowa był wyższy niż w całym województwie. Jedynie w Krotoszynie  

i Złotowie sekcja ta miała charakter deficytowy. Do miast, w których w 2017 roku 

zidentyfikowano więcej niż cztery sekcje, które można ocenić jako te o znaczeniu 

egzogenicznym należały: Konin (sekcje: F, L, O, Q i R), Wolsztyn (sekcje: D, L, O, Q, R), 

Chodzież (sekcje: D, E, O, Q) oraz Międzychód (sekcje: D, O, P, Q). W Turku i Wągrowcu nie 

odnotowano żadnych sekcji, które byłyby funkcjami egzogenicznymi. Po jednej takiej funkcji 

miały natomiast: Gostyń, Krotoszyn, Leszno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Środa Wielkopolska, 

Września i Złotów.  

 

Tab. 2.101. Pomiar bazy ekonomicznej miast średnich województwa wielkopolskiego metodą 
współczynników lokalizacji w odniesieniu do województwa wielkopolskiego w 2017 roku  

Nazwa miasta  
Współczynnik lokalizacji dla sekcji PKD 

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

Chodzież 0,08 1,19 2,08 1,82 1,38 0,59 0,48 # # 0,79 # 0,76 0,56 1,76 0,97 1,81 1,37 # 

Czarnków # 1,66 1,79 1,37 # 0,48 0,29 # # 1,04 # 0,08 0,27 1,93 0,73 # 0,83 m 

Gniezno 0,2 0,87 1,21 2,06 0,89 1,11 0,99 1,74 0,32 0,77 0,6 0,35 0,58 1,18 1,12 2,15 1,11 0,84 

Gostyń 0,72 1,68 0,5 # 0,33 0,73 0,46 # # 0,71 1,43 0,1 0,51 1,18 0,75 # 1,06 # 

Grodzisk Wielkopolski 0,14 1,18 # 1,56 0,96 0,66 0,97 # # 0,67 2,07 0,8 1,28 1,48 0,77 1,1 # # 

Jarocin 0,46 0,96 1,15 # 1,79 1,03 1,18 # # 0,8 # 0,39 0,44 1,21 1,03 1,24 1,41 # 

Kępno # 1,19 1,83 # 1,61 0,75 0,55 # # 0,89 # 0,39 0,48 1,65 0,93 # 0,79 # 

Koło 0,08 1,55 1,44 0,84 0,44 0,75 0,31 0,59 0,09 0,58 1,4 0,43 0,75 1,49 0,82 1,06 0,55 0,93 

Konin 0,13 0,61 # 1,16 2,05 1,14 0,79 0,46 0,9 0,86 1,89 0,47 0,64 1,69 1,11 1,66 1,52 0,74 

Kościan 0,06 0,84 # # 1 1,1 0,72 # # 0,81 1,73 1,07 0,43 1,58 1,05 2,7 1,28 m 

Krotoszyn 0,24 1,19 0,45 # 1,1 1,62 0,33 0,24 0,05 0,52 # 0,36 1,25 0,89 0,69 # 0,69 # 

Leszno 0,1 0,94 1,17 # 1,35 1,06 0,89 1,38 0,25 0,83 2,19 0,44 1,11 1,32 1,02 1,22 1,35 0,54 

Międzychód # 0,38 3,9 # 0,69 0,92 1,32 # # 0,9 # 0,68 0,24 2,71 1,59 1,61 1,45 # 

Nowy Tomyśl # 1,7 0,61 # 0,47 0,41 1,22 # # 0,42 # 0,13 1,21 1,08 0,61 0,85 0,7 # 

Oborniki # 1,11 1,04 0,87 2,45 1,1 0,77 # # 0,66 # 0,2 0,06 1,36 1,14 0,76 1,11 # 

Ostrzeszów 0,04 1,16 # 0,57 3,05 0,92 0,3 # # 0,57 # 0,35 # 1,39 0,91 1,06 0,51 2,28 

Piła 0,13 0,82 # 1,57 0,99 0,92 1,38 1,32 0,75 0,91 1,27 1,02 0,88 1,36 1,06 1,38 0,92 1,65 

Pleszew # 0,9 m # 0,27 1,04 0,55 # # 0,83 # 0,03 0,85 1,55 1,19 3,24 1,36 # 

Rawicz 0,08 0,95 # # 0,5 1,09 0,3 1,68 0,41 0,66 8,84 0,37 0,19 2,48 0,92 1,18 1,25 m 

Słupca 0,21 1,05 0,81 # 0,58 0,84 0,23 # # 1,52 1,47 0,65 2,95 1,56 0,82 # 0,63 # 

Szamotuły # 0,62 # # 0,16 1,11 0,83 0,64 0,14 1,58 1,01 0,6 0,59 2,74 1,3 2,24 1,38 m 

 Śrem 0,19 0,68 1,32 2,61 1,32 1,21 0,79 # # 0,92 3,04 0,64 0,37 1,49 1,19 2,1 1,36 m 

Środa Wielkopolska 0,1 1,5 # 1,31 0,42 1,08 0,75 # # 0,66 # 0,39 0,67 1,27 0,69 0,63 0,34 # 

Trzcianka 0,6 1,57 0 0 0,24 0,69 0,32 0 0 0,59 0 0 0 0,86 1,11 1,77 1,13 m 

Turek 0,21 1,33 # # 0,5 0,75 1,32 # # 0,48 # 0,35 0,81 1,15 0,78 0,91 0,99 # 

Wągrowiec 0,9 1,36 # # 0,87 0,86 0,56 # # 0,77 # 0,62 0,23 1,48 0,87 1,18 1,1 # 

Wolsztyn 0,28 0,74 1,95 m 1,04 1,24 1,45 0,84 0,34 0,71 2,04 # 0,41 1,54 1,09 1,84 2,04 # 

Września 0,13 1,51 # 1,03 0,35 1,07 0,41 1,12 0,21 0,92 0,32 0,37 0,47 1,17 0,79 0,95 # # 

Złotów 0,34 0,32 # 0,82 0,35 4,32 0,09 # # 0,4 0,48 0,07 0,55 0,91 0,43 0,71 0,21 0,47 

Objaśnienia: kolorem zielonym oznaczono sekcje egzogeniczne, a czerwonym sekcje deficytowe, # – tajemnica 
statystyczna, m – wartość niemająca uzasadnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Porównując zmiany jakie zaszły w latach 2008 i 2017 w strukturze pracujących  

w wielkopolskich miastach średnich można dostrzec pewne prawidłowości jeśli chodzi o ich 

bazę ekonomiczną (tab. 2.102, tab. 2.103). Można powiedzieć, że zmiany współczynników 

lokalizacji – zarówno gdy jednostką odniesienia były miasta w Wielkopolsce, jak i gdy 

jednostką odniesienia było całe województwo – są ze sobą w większości przypadków 

zbieżne. Prawie we wszystkich miastach wartości tych współczynników zmalały w przypadku: 

rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A), wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, dostawy wody (sekcja D), działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (sekcja I), informacji i komunikacji (sekcja J) oraz w sekcjach S, T i U 

(pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz 

organizacja i zespoły eksterytorialne). Wzrost wartości współczynników odnotowano 

natomiast w odniesieniu do sekcji związanych z: administracją publiczną i obroną narodową 

(sekcja O), edukacją (sekcja P), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (sekcja Q) oraz 

działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R). Wartości współczynników 

lokalizacji zwiększyły się też (choć w mniejszej liczbie miast średnich) w sekcjach:  

C – przetwórstwo przemysłowe, F – budownictwo, G – handel hurtowy i detaliczny, naprawy 

oraz H – transport i gospodarka magazynowa.  

Wzrost wartości współczynników lokalizacji, na podstawie założeń koncepcji bazy 

ekonomicznej miasta, może świadczyć o poprawie zdolności wielkopolskich miast średnich 

do wytwarzania towarów i świadczenia usług nie tylko w skali lokalnej, ale także w celu 

obsłużenia obszarów sąsiednich. Pod tym względem warto zwrócić uwagę na Leszno,  

w przypadku którego – biorąc pod uwagę odniesienie do całego województwa 

wielkopolskiego – aż w 11 sekcjach odnotowano w latach 2008-2017 wzrost wartości 

analizowanego współczynnika. W Jarocinie, Ostrzeszowie, Rawiczu i Śremie taka sytuacja 

dotyczyła dziewięciu sekcji, w Kole – ośmiu sekcji, a w Chodzieży, Gnieźnie, Grodzisku 

Wielkopolskim i Koninie – siedmiu sekcji PKD. 

Patrząc na wyniki pomiaru bazy ekonomicznej miast średnich województwa 

wielkopolskiego można stwierdzić, że skoro w większości przypadków obserwowano 

współczynniki o wartości poniżej 1, to poszczególne rodzaje działalności według sekcji PKD 

charakteryzowały się niedoborami w stosunku do bazy odniesienia. Oznacza to w praktyce, 

że działalności te zaspokajały jedynie wewnątrzmiejskie, lokalne potrzeby i można 

domniemywać, że mieszkańcy musieli korzystać z zasobów spoza terenu miasta aby 

zaspokoić swoje potrzeby w zakresie poszczególnych działalności. Zmiany zaobserwowane 

w okresie 2008-2017 mogą świadczyć o tym, że w przypadku niektórych sekcji miasta 

średnie w Wielkopolsce mają potencjał rozwojowy, który mogą rozwinąć opierając się na 

produkcji towarów i świadczeniu usług nie tylko dla potrzeb lokalnych, ale także na rzecz 

obszarów sąsiednich. Do takich miast należały przede wszystkim: Leszno, Jarocin, 

Ostrzeszów, Rawicz, Śrem, Koło, Chodzież, Gniezno, Grodzisk Wielkopolski oraz Konin. 
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Tab. 2.102. Indeksy dynamiki współczynników lokalizacji dla bazy ekonomicznej miast średnich 
województwa wielkopolskiego w odniesieniu do województwa wielkopolskiego w 2017 roku  

Nazwa 
miasta 

Indeks dynamiki współczynnika lokalizacji dla sekcji PKD (2008=100) 

A C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S, 

T, U 

Chodzież 79 92 114 146 108 84 94 m m 93 m 82 m 123 130 112 112 m 

Czarnków m 100 231 97 m 95 64 m m 111 m 19 34 109 107 m 140 m 

Gniezno 71 101 98 m 108 108 93 93 72 53 38 114 49 110 110 116 80 71 

Gostyń 77 122 88 m 93 78 82 m m 76 77 15 72 111 109 m 93 m 

Grodzisk 
Wielkopolski 

24 110 m m 133 43 172 m m 68 128 51 75 136 163 113 m m 

Jarocin 93 79 52 m 157 128 66 m m 108 m 141 197 111 132 115 184 m 

Kępno m 104 76 m 127 100 52 m m 93 m 141 459 114 96 m 172 m 

Koło 29 106 76 85 87 94 55 m m 87 114 180 78 120 113 103 116 102 

Konin 64 96 m m 111 98 62 54 164 83 169 53 81 122 112 109 127 64 

Kościan 66 110 m m 132 117 86 m m 87 85 m 93 82 97 99 111 m 

Krotoszyn 77 89 61 m 145 165 32 m m 77 m 57 257 92 95 m 87 m 

Leszno 31 85 132 m 102 114 69 148 34 66 182 85 200 114 117 136 128 145 

Międzychód m 42 124 m 44 133 164 m m 79 m 78 m 157 138 88 171 m 

Nowy Tomyśl m 114 84 m 47 63 151 m m 43 m 37 263 96 87 82 93 m 

Oborniki m 117 80 m 90 90 128 m m 86 m 19 m 90 141 86 106 m 

Ostrzeszów 23 79 m 81 111 129 139 m m 109 m 113 m 134 119 139 136 m 

Piła 67 86 m m 98 96 98 104 78 73 102 69 91 115 124 121 87 254 

Pleszew m 91 m m 90 84 92 m m 116 m 6 m 112 111 130 207 m 

Rawicz 47 96 m m 123 102 110 176 198 88 128 m 67 89 124 121 154 m 

Słupca 48 77 32 m 87 112 54 m m 183 m 280 292 91 105 m 88 m 

Szamotuły m 84 m m 34 131 78 m m 82 144 102 32 134 128 121 71 m 

Śrem 110 67 203 m 199 140 97 m m 95 133 m 40 103 114 104 131 m 

Środa 
Wielkopolska 

26 106 m 79 38 160 73 m m 48 m m 303 99 86 71 30 m 

Trzcianka 113 103 m m 31 174 m m m 133 m m m 107 119 110 100 m 

Turek 51 109 m m 66 89 155 m m 72 m 60 220 95 98 86 93 m 

Wągrowiec 88 114 m m 188 92 62 m m 80 m m 54 100 99 89 123 m 

Wolsztyn 66 89 78 m 136 117 97 m m 81 97 m 59 101 124 102 164 m 

Września 56 134 m 62 88 76 128 m m 71 65 115 62 94 82 83 m m 

Złotów 38 34 m 37 41 390 22 m m 44 36 m 93 46 50 37 38 m 

Objaśnienia: m – wartość niemająca uzasadnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Tab. 2.103. Indeksy dynamiki współczynników lokalizacji dla bazy ekonomicznej miast średnich 
województwa wielkopolskiego w odniesieniu do miast w województwie wielkopolskim  

w 2017 roku  

Nazwa 
miasta 

Indeks dynamiki współczynnika lokalizacji dla sekcji PKD (2008=100) 

A C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S, 

T, U 

Chodzież 100 97 108 148 111 86 114 m m 87 m 76 m 115 123 106 110 m 

Czarnków m 106 219 98 m 96 78 m m 104 m 18 33 102 101 m 137 m 

Gniezno 90 106 93 m 110 110 113 92 65 50 36 106 48 102 104 109 78 72 

Gostyń 99 128 84 m 95 79 100 m m 71 73 14 71 104 103 m 91 m 

Grodzisk 
Wielkopolski 

30 115 m m 136 43 210 m m 63 121 47 74 127 154 106 m m 

Jarocin 118 83 50 m 161 130 81 m m 101 m 131 193 104 124 108 180 m 

Kępno m 110 72 m 130 102 63 m m 87 m 131 449 107 91 m 168 m 

Koło 38 112 72 87 89 96 67 m m 81 108 167 76 112 107 97 113 103 

Konin 82 101 m m 114 100 76 53 146 77 159 49 79 114 106 103 124 65 

Kościan 84 116 m m 135 118 105 m m 82 80 m 91 77 91 93 108 m 

Krotoszyn 99 93 58 m 148 167 38 m m 72 m 53 251 86 89 m 85 m 

Leszno 39 89 125 m 104 116 85 145 31 62 172 79 195 106 110 128 126 147 

Międzychód m 44 118 m 45 135 200 m m 74 m 72 m 146 130 83 168 m 

Nowy Tomyśl m 120 80 m 48 64 184 m m 40 m 35 257 89 82 78 91 m 

Oborniki m 123 76 m 92 91 157 m m 81 m 17 m 84 133 81 104 m 

Ostrzeszów 29 83 m 82 113 131 170 m m 102 m 104 m 125 112 131 134 m 

Piła 85 91 m m 100 98 119 102 69 68 96 64 89 108 118 114 86 257 

Pleszew m 96 m m 92 86 112 m m 109 m 6 m 104 105 122 202 m 

Rawicz 61 101 m m 126 104 134 172 177 82 121 m 66 83 117 114 150 m 

Słupca 61 81 30 m 89 114 66 m m 171 m 260 285 85 99 m 86 m 

Szamotuły m 88 m m 35 133 95 m m 77 136 95 32 125 121 114 69 m 

Śrem 140 70 193 m 203 142 118 m m 89 125 m 39 96 108 98 128 m 

Środa 
Wielkopolska 

33 112 m 80 39 162 89 m m 45 m m 297 92 82 67 29 m 

Trzcianka 144 109 m m 32 176 60 m m 124 m m m 100 112 104 98 m 

Turek 65 115 m m 67 90 189 m m 67 m 56 215 89 93 81 91 m 

Wągrowiec 112 120 m m 192 94 75 m m 75 m m 52 94 94 84 120 m 

Wolsztyn 84 94 74 m 139 119 118 m m 76 92 m 57 94 117 96 161 m 

Września 72 141 m 63 90 77 157 m m 67 61 106 61 87 77 78 m m 

Złotów 48 35 m 38 42 m 27 m m 41 34 m 91 43 47 35 37 m 

Objaśnienia: m – wartość niemająca uzasadnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.5. Identyfikacja najważniejszych potencjałów i barier rozwoju miast średnich 

województwa wielkopolskiego 

Przeprowadzona diagnoza sytuacji miast średnich województwa wielkopolskiego 

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 itp., można zauważyć pewne wspólne cechy tych miast.  

 Sieć osadniczą województwa wielkopolskiego 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 (środkowa część województwa) oraz dróg ekspresowych. Takie ich 
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rozmieszczenie powoduje, że dostęp do centralnie położnej stolicy województwa może być 

problematyczny jedynie dla jednostek położonych skrajnie na północy i południu 

województwa. 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 rozwijania działalności z zakresu logistyki i magazynowania. 

W miastach średnich Wielkopolski wysoko ocenić należy stan środowiska naturalnego. 

Walory przyrodnicze oraz ich stosunkowo dobry stan stwarzają atrakcyjne miejsce do 

zamieszkania. Czyste środowisko naturalne 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 w miastach, związany z aktywnością mieszkańców  

i licznymi działaniami oddolnymi – dostrzeganymi zwłaszcza w miastach wyróżniających się 

sytuacją ekonomiczną. 

Miasta średnie województwa wielkopolskiego 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 odsetek pracujących w usługach (rynkowych i nierynkowych), 

m.in. w administracji publicznej i obronie 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 sekcji 

charakterystycznej dla pracujących na terenach wiejskich, oraz w działalności związanej  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, czy informacją i komunikacją, które z kolei 

w większym stopniu skupiają się w dużych miastach. Miasta średnie poprawiały swoją 

zdolność do wytwarzania towarów i świadczenia usług nie tylko na swoje 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 gmin miejskich 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. Władze miast niejednokrotnie 

wspominały, że przezwyciężenie tej bariery widzą w optymalizacji wykorzystania istniejących 

terenów oraz możliwości współpracy z gminami ościennymi.  

W wielkopolskich 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. Starzenie się 

społeczeństwa, uwidaczniające się w całym kraju, w miastach średnich jest zauważalne  

w sposób szczególny, gdyż są one mniej atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy często 

podejmują decyzję o migracji do dużych miast. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym systematycznie się zmniejsza, co będzie miało w bliskiej przyszłości bardzo 
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duży wpływ na rynek pracy, a zdarza się, że już dziś skutkuje brakiem rąk do pracy 

(szczególnie do prac prostych i fizycznych).  

Bliskość dużych ośrodków miejskich 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 itp.),  

a przy okazji wracając z pracy do miasta średniego, 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 – 

z miast średnich odpływają dobrze wykształceni i kreatywni młodzi ludzie. Poznań – jako 

duże miasto i stolica regionu oraz Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – z uwagi na 

uprzywilejowanie w polityce rozwojowej, stanowią konkurencję dla miast średnich 

zamieszkiwanych przez ponad 50 tys. osób (Leszna, Gniezna, Konina). 

W wielkopolskich miastach średnich brakowało ośrodków wsparcia innowacyjności, 

które zlokalizowane są głównie w stolicy województwa i jej okolicach – IOB w miastach 

średnich, jeśli już istniały to w miastach dobrze rozwiniętych gospodarczo i skupiały się na 

wspieraniu przedsiębiorczości. 

Jako bariery rozwojowe miast średnich uznać należy także problemy, z którymi 

spotyka się większość samorządów w Polsce. Wśród nich wymienić należy skomplikowane 

procedury administracyjne, zmieniające się przepisy prawa, które destabilizują sytuację 

finansową miast, brak chęci do współpracy międzysamorządowej czy rozległy transfer 

pakietu socjalnego. Często wskazywano także na zbyt niskie dochody miast 

(niewystarczający udział w dochodach z CIT, PIT, a także brak udziału w dochodach z VAT) 

przy wzroście liczby zadań własnych i zleconych.  

Zestawienie najważniejszych potencjałów i barier rozwojowych miast średnich 

województwa wielkopolskiego zamieszczono w tabeli 2.104. 

 

Tab. 2.104. Potencjały i bariery rozwojowe miast średnich województwa wielkopolskiego 

Nazwa miasta Potencjały rozwojowe Bariery rozwojowe 

Chodzież 

 naturalne ukształtowanie terenu, dobra komunikacja 
na linii północ – południe (DK11, linia kolejowa) 

 kapitał ludzki 

 duża liczba działań oddolnych, aktywność 
mieszkańców, współpraca z samorządem 

 obszar „zamknięty” granicami administracyjnymi (brak 
możliwości rozwoju przestrzennego) 

 brak możliwości przeznaczania terenów pod duże 
inwestycje i przemysł 

 śladowa liczba dużych przedsiębiorstw 

Czarnków 

 wykorzystanie walorów miasta dla jego rozwoju 
gospodarczego 

 rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost poziomu 
życia mieszkańców 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej w mieście 

 deficyt wolnych obszarów, w tym umocnionych 

 brak komunikacji łączącej miasto z innymi 
miejscowościami ze względu na nieopłacalność 
przedsięwzięć z tego zakresu, 

 niewielka aktywność społeczności lokalnej, a tym 
samym niska przedsiębiorczość 

 brak samodzielności organizacji pozarządowych 

Trzcianka 

 wartościowe zasoby środowiska naturalnego 
sprzyjające rozwojowi aktywnej turystyki i różnych 
form wypoczynku, 

 aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców 
gminy przejawiająca się zaangażowaniem  
w działalność na rzecz wspólnoty lokalnej 

 przedsiębiorczy mieszkańcy i podmioty gospodarcze 
prężnie rozwijające swoją działalność (połączone ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu) 

 ograniczone możliwości finansowe ze względu na 
względnie niską nadwyżkę operacyjną w stosunku do 
sygnalizowanych przez społeczność lokalną potrzeb 
rozwojowych 

 uzależnienie tempa rozwoju od czynników 
zewnętrznych (brak własności gruntów, procedury 
administracyjne, ciągłe zmiany w prawodawstwie, 
konieczność przekonywania innych interesariuszy do 
współpracy) 

 zmniejszający się ilościowo i jakościowo kapitał ludzki 
przejawiający się odpływem osób kreatywnych, przy 
wysokich wydatkach na pomoc społeczną 
świadczących o niskich dochodach mieszkańców 
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Nazwa miasta Potencjały rozwojowe Bariery rozwojowe 

Gniezno 

 bliskość autostrady A2 i pozostałych ważnych 

ciągów komunikacyjnych 

 duży potencjał i wysoka aktywność małych  
i średnich przedsiębiorstw 

 skuteczność w zakresie pozyskania środków 
unijnych na realizację projektów 

 brak połączenia miasta Gniezna z gminą Gniezno  
w jedną jednostkę samorządową 

 brak terenów inwestycyjnych  

 brak wykwalifikowanej kadry pracowników 

Gostyń 

 duża liczba podmiotów gospodarczych 

 dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna  
i społeczna,  

 wysoka jakość życia 

 problem braku rąk do pracy 

 niezadawalający stan ochrony środowiska 
naturalnego 

 niski przyrost naturalny 

Grodzisk 
Wielkopolski 

 dobra lokalizacja (50 km od Poznania) 

 organizacje pozarządowe 

 dobrze prosperujące firmy 

 niedobór terenów inwestycyjnych stanowiących 
własność gminy 

 niedobór zakładów pracy o charakterze 
przemysłowym 

 brak filii uczelni wyższej 

Jarocin 

 dobre skomunikowanie z Poznaniem (drogowe  

i kolejowe) 

 nasycenie infrastrukturą sieciową (sieć 
wodociągowa, gazowa, teleenergetyczna) terenów 
przeznaczonych pod działalność gospodarczą 

 duża dostępność i wysoka jakość usług 
komunalnych 

 poczucie bezpieczeństwa 

 dobrze prosperująca gospodarka mieszkaniowa 

 niskie zarobki mieszkańców 

 niedostateczna liczba miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Kępno 

 silnie rozwinięty przemysł meblowy i bardzo niskie 
bezrobocie 

 położenie na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S8  
i drogi krajowej nr 11 

 dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 
(wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, internet) 

 brak gruntów przeznaczonych w planach 
miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe 
wysokie 

 brak w centrum miasta gruntów przeznaczonych  
w planach miejscowych pod handel 
wielkopowierzchniowy 

 problem braku rąk do pracy 

Koło 

 węzłowe, transportowe położenie komunikacyjne 

 złoża geotermalne 

 dobrze rozwinięta edukacja w mieście, bardzo dobra 
baza sportowa 

 dostępność usług z zakresu ochrony zdrowia 

 istnienie kilku kluczowych zakładów produkcyjnych, 
rozwinięty przemysł 

 kurczący się potencjał terenów inwestycyjnych 

 problemy demograficzne 

Konin 

 odnawialne źródła energii 

 rozwinięta branża logistyczna 

 lokalizacja miasta 

 migracje ludności – odpływ ludności z miasta 

 restrukturyzacja branży paliwowo-energetycznej  

 niski poziom przedsiębiorczości 

Kościan 

 tereny rekreacyjne 

 położenie miasta w układzie komunikacyjnym 
regionu 

 przedsiębiorczość mieszkańców 

 niedostateczna ochrona środowiska 

 niedorozwój infrastruktury technicznej 

 zbyt wolne tempo rewitalizacji 

Krotoszyn 

 silna gospodarka 

 silne rolnictwo 

 potencjał społeczny 

 brak dobrych połączeń komunikacyjnych (drogi, kolej) 

ze stolicą województwa 

 brak obwodnicy miasta 

 niski przyrost naturalny 

Leszno 

 rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna 

 niskie koszty przygotowania i prowadzenia 
projektów inwestycyjnych 

 wysoka kultura pracy mieszkańców 

 konkurencja ośrodków metropolitalnych 

 zbyt rozległy transfer pakietu socjalnego 

 zbyt niskie dochody z CIT, PIT, brak udziału JST  
w dochodach z VAT przy dużym wzroście liczby 
zadań zleconych i własnych 

Międzychód 

 aktywna polityka prorodzinna, w tym dobrze 
rozwinięta sieć opieki nad dziećmi (żłobki, 
przedszkola, szkoły) 

 projektowana intensywna odnowa drzewostanu 
Puszczy Noteckiej, w tym możliwość rozwoju 
przemysłu drzewnego, ze względu na duże zasoby 
surowca – Puszcza Notecka jest w okresie rębności 

 korzystna lokalizacja  

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
energetyczna, co naraża przyszłych inwestorów na 
duże wydatki inwestycyjne 

 odpływ wykształconej ludności 

 braki w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej 

 brak połączenia kolejowego ze stolicą regionu 

 poziom wyeksploatowania infrastruktury drogowej 
(wojewódzkiej), braki dotyczące ścieżek rowerowych 
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Nazwa miasta Potencjały rozwojowe Bariery rozwojowe 

Nowy Tomyśl 

 dogodne położenie gminy (niewielka odległość od 

Poznania, przebieg autostrady A2, dobrze 
rozwinięta infrastruktura kolejowa, stosunkowo mała 
odległość do przejścia granicznego i Berlina) 

 atrakcyjne środowisko przyrodnicze (tereny zieleni, 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy, pomniki 
przyrody, wydmy Sandru Nowotomyskiego, parki 
dworskie) 

 dziedzictwo kulturowe (zabudowa olęderska) 

 dogodne warunki inwestycyjne (współpraca  
z zagranicznymi inwestorami) 

 niespójność przepisów prawnych 

 niechęć mieszkańców do wprowadzania zmian 

 starzenie się społeczeństwa 

 wysoki poziom niskiej emisji 

 brak wyznaczonej strefy przemysłowej i terenów 
przeznaczonych pod inwestycje (aktualnie studium 
zagospodarowania w opracowaniu) 

 zły stan dróg na terenach wiejskich 

Oborniki 

 bliskość Poznania 

 członkostwo w Metropolii Poznań 

 tradycje przedsiębiorczości 

 problemy komunikacyjne 

 brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 

 brak wykwalifikowanej kadry pracowników 

Ostrzeszów 

 przedsiębiorczość mieszkańców 

 istnienie strefy ekonomicznej 

 infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

 brak drogi ekspresowej do Poznania, 

 brak obwodnicy drogi wojewódzkiej 449 

 niewystarczająco rozwinięta infrastruktura w zakresie 

sieci gazowej i ciepłowniczej 

Piła 

 rosnąca atrakcyjność inwestycyjna miasta (m.in. 
planowanie przestrzenne, uporządkowana struktura 
własności terenów inwestycyjnych, plany 
modernizacji regionalnego układu komunikacyjnego, 
duży potencjał rozwojowy obszarów powojskowych  
i poprzemysłowych po rewitalizacji) 

 ważny węzeł komunikacyjny w układzie regionalnym 
oraz lokalnym (poprawa dostępności komunikacyjnej 
Piły w układzie regionalnym i krajowym wskutek 
inwestycji realizowanych na szczeblach krajowym 
oraz regionalnym, integracja różnych środków 
transportu w układzie regionalnym oraz lokalnym  
w oparciu o węzeł komunikacyjny w Pile) 

 integracja obszaru funkcjonalnego miasta Piły wokół 
wspólnych celów rozwojowych 

 niedostateczne powiązania transportowe  
i komunikacyjne z przestrzenią kraju, w szczególności 
z siecią autostrad i dróg krajowych (sieć TEN-T), 
niewykorzystany potencjał pilskiego lotniska 

 starzenie się społeczeństwa, co w perspektywie 
długoterminowej może być barierą dla rozwijającego 
się rynku pracy 

 ryzyko odpływu kapitału ludzkiego z Piły w przypadku 
braku zaspokojenia ich aspiracji zawodowych,  
w szczególności związanych z poziomem 
wykształcenia oraz zarobkami 

Pleszew 

 dominująca rola miasta w powiecie pleszewskim,  

 optymalna sieć placówek oświatowych (szkoły 
podstawowe, przedszkola) 

 baza sportowo-rekreacyjna 

 niekorzystna struktura demograficzna 

 jakość powietrza 

 niedostatecznie rozwinięty transport zbiorowy 

Rawicz 

 lokalizacja przy drodze krajowej nr 36 i S5 oraz linii 
kolejowej E-59 Poznań – Wrocław (bliskość 
Wrocławia umożliwiająca przyciąganie nowych 
inwestycji) 

 zrewitalizowane i będące w trakcie rewitalizacji 
obiekty użyteczności publicznej – ratusz, budynki 
domu kultury i przestrzenie zieleni w centrum miasta 
(Planty) 

 rozbudowana oferta obiektów sportowych (boiska, 
bieżnia, kort tenisowy, kąpielisko) i instytucji kultury 
(biblioteka, kompleks obiektów domu kultury wraz  
z terenem rekreacyjnym i muszlą koncertową) 

 koncentracja niskiej emisji ze źródeł ciepła oraz 
kumulacja ruchu samochodowego w centrum miasta  

 zwarta zabudowa miejska objęta ochroną 
konserwatora zabytków, ograniczone możliwości 
zmiany funkcji budynków i przestrzeni w centrum 

 niskie zainteresowanie wolnymi lokalami na 
działalność gospodarczą 

 odpływ mieszkańców do dużych aglomeracji 
(Wrocławia) w poszukiwaniu lepszych warunków do 
życia (miejsc pracy, wyższych zarobków, 
infrastruktury) powodujący niskie dochody z PIT 

 położenie miasta na pograniczu województw 
dolnośląskiego i wielkopolskiego, co powoduje 
wyłączenie z obszarów funkcjonalnych byłych miast 
wojewódzkich – Leszna, Kalisza, Piły 

Słupca 

 korzystne położenie (bliskość autostrady A2) 

 warunki przyrodnicze 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 niewielki budżet 

 niewiele terenów inwestycyjnych 

 otoczenie przez inne gminy wiejskie 

Szamotuły 

 korzystne położenie, bliskość dużej aglomeracji 
(Poznania) 

 duża podaż działek pod budownictwo 

 dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-
rekreacyjna 

 niezadowalający stan infrastruktury drogowej  
i okołodrogowej 

 zbyt mało miejsc pracy na terenie miasta 

 wysokie koszty oświaty (małe szkoły) 
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Nazwa miasta Potencjały rozwojowe Bariery rozwojowe 

Środa 
Wielkopolska 

 dobra lokalizacja na szlakach komunikacyjnych 

(drogowych i kolejowym) 

 dywersyfikacja działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw na terenie gminy 

 liczne miejsca pracy w rozwijających się firmach 

 zasoby siły roboczej 

 brak polityki proinwestycyjnej 

 brak efektywnego planowania/zarządzania ładem 
przestrzennym i infrastrukturalnym 

 brak możliwości wykorzystania walorów 
przyrodniczych dla celów turystycznych 

 dysproporcje rozwojowe sołectw na terenie gminy 

Śrem 

 stabilność w zakresie lokalnych opłat i stawek 
podatkowych  

 bezpłatna komunikacja miejska,  

 dostępność do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 system połączenia ze stolicą regionu 

 niedobór pracowników 

 brak autostrady 

Turek 

 kompleksowo uzbrojone obszary inwestycyjne 

 otwór geotermalny (badawczy) w celu wykorzystania 
go (poprzez inwestycje wytwórcze i dystrybucyjne)  
w całości do celów energetycznych w ramach 
funkcjonującej sieci ciepłowniczej 

 wolne tereny pod budownictwo wielorodzinne  
i jednorodzinne 

 zamknięcie kopalni i elektrowni stanowiących jedno  
z większych źródeł wpływów podatkowych  

 niedostatecznie rozwinięty transport zbiorowy (w tym 
brak linii kolejowej) 

 peryferyjne położenie względem największych 
ośrodków gospodarczych Wielkopolski 

 znaczny odpływ ludności w wieku produkcyjnym 

Wągrowiec 

 atrakcyjne położenie (walory krajobrazowe  
i przyrodnicze), czyste środowisko – dobra jakość  
i duże rezerwy wody pitnej 

 dobre połącznie kolejowe i drogowe z Poznaniem 

 wyposażenie w infrastrukturę techniczną 

 dobra baza szkół średnich i duża aktywność  
w sferze kultury i sportu 

 oddalenie od węzłów i głównych szlaków 
komunikacyjnych (kwestia „przyciągnięcia” 
inwestorów) 

 brak możliwości rozwoju miasta wynikający  
z ograniczeń administracyjnych 

 starzenie się społeczeństwa, odpływ młodzieży do 
większych ośrodków miejskich 

Wolsztyn 

 walory kulturowo-turystyczne oraz środowiskowe  

 dobrze rozwinięta lokalna gospodarka, silny sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw 

 bardzo wysoka jakość infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej i gazowej 

 zły stan wód w jeziorach 

 niekorzystne trendy demograficzne (starzenie się 
społeczeństwa – szybsze niż średnio w kraju  
i województwie, odpływ młodych mieszkańców) 

 ruch tranzytowy przez miasto Wolsztyn 

Września 

 infrastruktura techniczna 

 rozwój gospodarczy – lokowanie nowych firm  

w mieście 

 przedsiębiorczość i społeczna aktywność 
mieszkańców 

 dostępność siły roboczej 

Złotów 

 jeziora 

 lasy 

 korzystna lokalizacja 

 emigracja młodzieży do większych miast 

 niedorozwój infrastruktury drogowej 

 niedostatecznie rozwinięte tereny inwestycyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI oraz dokumentów strategicznych miast 
średnich 
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Rozdział 3. Identyfikacja powiązań miast województwa wielkopolskiego 

z otoczeniem oraz wyznaczenie obszarów ich oddziaływania 

Współczesna dynamika procesów urbanizacji przejawia się m.in. zacieraniem granic 

miast, rozwojem ich części zewnętrznych, dekoncentracją zabudowy i przekształceniami 

struktur funkcjonalno-przestrzennych. Charakterystyczna dla tej fazy rozwoju miast 

suburbanizacja nie jest już tylko domeną największych aglomeracji miejskich, a proces ten 

obserwowany jest coraz częściej w strefach podmiejskich ośrodków osadniczych niższych 

szczebli hierarchicznych. Ekspansja terenów mieszkaniowych w połączeniu z rozwojem 

systemów transportowych i wzrostem mobilności mieszkańców skutkuje wzmożonym 

obrotem migracyjno-wahadłowym pomiędzy miejscami zamieszkania a miejscami 

koncentracji pracy i usług. W ten sposób tworzą się powiązania funkcjonalne pomiędzy 

ośrodkami miejskimi a ich zapleczem, zauważalne przede wszystkim w zakresie rynków 

pracy, edukacji, usług zdrowotnych, handlu i innych. Rodzaj i intensywność powiązań 

wynikają z nagromadzonego potencjału ludnościowego i społeczno‐gospodarczego. 

Równocześnie decydują o zasięgu oddziaływania miasta i kształtowaniu miejskich obszarów 

funkcjonalnych. 

Identyfikację i analizę powiązań oraz zasięgów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego przeprowadzono na podstawie dwóch procedur badawczych. 

W ramach pierwszej procedury określono siłę ciążenia poszczególnych gmin do badanych 

miast, wykorzystując w tym celu dane dotyczące dojazdów do pracy, ruchu migracyjnego, 

miejsc zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz korzystających z leczenia 

szpitalnego, a także połączeń w ramach komunikacji publicznej. Na tej podstawie 

wyznaczono obszary oddziaływania miast, zidentyfikowano gminy zmarginalizowane oraz 

gminy pozostające w strefach oddziaływania większej liczby miast. Druga procedura 

umożliwiła delimitację teoretycznych zasięgów przestrzennego oddziaływania miast na 

podstawie modelu grawitacji. To podejście prowadziło do wyodrębnienia obszarów 

oddziaływania zgodnego z kryteriami rozłączności i zupełności. Zasięgi oddziaływania 

bazujące na modelu grawitacji zostały wyznaczone na podstawie wskaźnika syntetycznego 

uwzględniającego rozmieszczenie ludności, przedsiębiorstw, pracujących oraz popytu na 

usługi edukacyjne i zdrowotne. W ten sposób zdelimitowane obszary poddano analizie 

społeczno-gospodarczej, zarówno w ujęciu przekrojowym, jak i w zakresie wewnętrznego 

zróżnicowania. 

Podstawowymi jednostkami badawczymi wykorzystanymi w procedurach wyznaczania 

zasięgów oddziaływań miast powiatowych były gminy. W niniejszym rozdziale miastami 

powiatowymi nazywano główne miasta powiatów, a więc zarówno te, w których mieściła się 

siedziba powiatu, jak i te, które ze względu na potencjał demograficzny i lokalizację części 

instytucji powiatowych pełniły funkcje administracyjne właściwe stolicy powiatu (Trzcianka  

i Drezdenko). W treści pracy, opisując obszary oddziaływania, wymiennie stosowano takie 

terminy jak zasięgi i strefy oddziaływania, obszary i strefy ciążenia, czy też obszary i strefy 

wpływów.  
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3.1. Delimitacja obszarów oddziaływania miast powiatowych na podstawie  

ich powiązań funkcjonalnych z otoczeniem 

3.1.1. Podstawowe założenia badawcze 

Zakresem przestrzennym badania powiązań występujących między miastami 

powiatowymi a ich otoczeniem objęto, poza wszystkimi gminami województwa 

wielkopolskiego, również gminy położone w powiatach bezpośrednio sąsiadujących  

z województwem wielkopolskim (posiadających wspólną granicę). Wśród nich znalazły się 

gminy z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, 

dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Łącznie zbiór badanych jednostek liczył 

410 gmin (ryc. 3.1). 

 

Ryc. 3.1. Zakres przestrzenny badania – gminy województwa wielkopolskiego oraz gminy 
należące do powiatów z województw ościennych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Badane gminy podzielono na dwie kategorie – 61 gmin, które uznano za rdzenie 

obszarów oddziaływania oraz 349 gmin stanowiących potencjalne zaplecze tych rdzeni. Do 

rdzeni obszarów oddziaływania zaliczono wszystkie miasta powiatowe województwa 

wielkopolskiego (w tym Poznań, Kalisz i Ostrów Wielkopolski) oraz siedziby powiatów 

ościennych (z województw sąsiadujących z województwem wielkopolskim). 

Identyfikację powiązań występujących pomiędzy badanymi gminami przeprowadzono  

z wykorzystaniem następujących wskaźników: 

1) Liczba wyjeżdzających do pracy najemnej do rdzenia obszaru oddziaływania na 

1 000 ludności w wieku produkcyjnym (2016 rok) 

Dane dotyczące dojeżdżających do pracy najemnej pochodziły z administracyjnych 

źródeł Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a opracowane  

i udostępnione zostały przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ramach badania pn. 

Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.  

2) Liczba zameldowań z rdzenia obszaru oddziaływania na 1 000 ludności  

(2017 rok) 

Dane dotyczące migracji wewnętrznych ludności na pobyt stały według gminy 

poprzedniego i obecnego miejsca zamieszkania pozyskane zostały z Bazy Demografia 

GUS. 

3) Liczba uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w rdzeniu 

obszaru oddziaływania na 100 osób w wieku 16-19 lat (2018 rok) 

Dane dotyczące uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (liceów 

ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) poza miejscem 

zamieszkania pochodziły z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, a udostępnione zostały przez Departament Współpracy z Samorządem 

Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

4) Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń leczenia szpitalnego w rdzeniu 

obszaru oddziaływania na 1 000 ludności (2018 rok) 

Dane dotyczące liczby hospitalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, chorób 

wewnętrznych, położnictwa i ginekologii oraz pediatrii według miejsca zamieszkania 

pacjenta pozyskane zostały z Narodowego Funduszu Zdrowia (Wydział Baz Danych  

i Narzędzi Analitycznych, Departament Analiz i Strategii). 

5) Liczba połączeń bezpośrednich środkami komunikacji zbiorowej na dobę  

z rdzeniem obszaru oddziaływania (2019 rok) 

Dane dotyczące połączeń PKP (dowolny przewoźnik), PKS (autokary bez busów) oraz 

komunikacji miejskiej (dowolny przewoźnik) opracowano na podstawie portalu  

e-podróżnik oraz stron internetowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej  

w województwie wielkopolskim. Zliczono połączenia w dniu roboczym (druga połowa 

czerwca 2019 roku) ze stacji kolejowej lub przystanku autobusowego wyłącznie  

w miejscowości będącej siedzibą gminy.  

Wartości wskaźników 1-4 przedstawiono w formie graficznej, a następnie przyjęto 

kryteria delimitacji obszarów oddziaływania miast powiatowych. W tych przypadkach 

opracowano dwa warianty zasięgów oddziaływania bazujące na różnych kryteriach 

(wartościach granicznych). W przypadku wskaźnika nr 5 (obrazującego stopień 

skomunikowania gmin) przyjęto jedno kryterium. Gminę zaliczano do obszaru oddziaływania 

danego miasta-rdzenia jeżeli wartości wskaźników przekraczały kryteria zamieszczone  

w tabeli 3.1. 
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Tab. 3.1. Kryteria delimitacji obszarów oddziaływania miast powiatowych bazujące na 
rzeczywistych powiązaniach gmin 

Wskaźnik Wariant 1 Wariant 2 

Liczba wyjeżdzających do pracy najemnej do rdzenia obszaru oddziaływania na 1 000 ludności  
w wieku produkcyjnym 

30 50 

Liczba zameldowań z rdzenia obszaru oddziaływania na 1 000 ludności 2 3 

Liczba uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w rdzeniu obszaru oddziaływania 
na 100 osób w wieku 16-19 lat 

20 40 

Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń leczenia szpitalnego w rdzeniu obszaru 
oddziaływania na 1 000 ludności 

30 50 

Liczba połączeń bezpośrednich środkami komunikacji zbiorowej na dobę z rdzeniem obszaru 
oddziaływania 

12 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ostateczną delimitację obszarów oddziaływania badanych miast przeprowadzono  

(w podrozdziale 3.1.7) z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) rdzeniami obszarów funkcjonalnych są badane miasta powiatowe, które traktowano 

równorzędnie i rozłącznie (nie analizowano hierarchii obszarów funkcjonalnych ani 

sytuacji, w której rdzeń obszaru funkcjonalnego byłby równocześnie częścią innego 

obszaru funkcjonalnego), 

2) obszar oddziaływania jest ciągły przestrzennie (zawiera tylko gminy graniczące ze 

sobą), 

3) gmina jest częścią strefy silnego oddziaływania danego miasta jeżeli spełnia zasadę  

nr 2 oraz równocześnie trzy z pięciu badanych kryteriów delimitacji właściwych dla 

wariantu 2 (zawartych w tabeli 3.1), 

4) gmina jest częścią strefy słabszego oddziaływania danego miasta jeżeli nie spełnia 

zasad określonych w punkcie 3 a spełnia zasadę nr 2 oraz równocześnie trzy z pięciu 

badanych kryteriów delimitacji właściwych dla wariantu 1 (zawartych w tabeli 3.1), 

5) gmina spełniająca zasady określone w punktach 2 oraz 3 lub 4 dla więcej niż jednego 

obszaru oddziaływania zaliczana jest do strefy konkurencyjnego oddziaływania, 

6) gmina niespełniająca zasad z punktów 3 i 4 warunkowo zaliczana jest do strefy 

słabszego oddziaływania jeżeli spełnia zasadę nr 3 oraz minimum dwa z pięciu 

badanych kryteriów delimitacji właściwych dla wariantu 1 (zawartych w tabeli 3.1), 

7) gmina niespełniająca zasad z punktów 2-6 zaliczana jest do obszaru 

zmarginalizowanego. 

 

3.1.2. Rynek pracy 

Podstawowymi miernikami powszechnie wykorzystywanymi w analizach powiązań 

funkcjonalnych i ciążenia do miast są wskaźniki bazujące na dojazdach do pracy. Tego typu 

ruchy wahadłowe odzwierciedlają rzeczywiste przepływy między miastami i ich otoczeniem. 

Wynikają one z nierównomiernego rozmieszczenia funkcji mieszkaniowo-rezydencjalnych  

i różnego rodzaju funkcji administracyjno-gospodarczych, generujących miejsca pracy. 

Intensywność powiązań w zakresie rynku pracy zależy od poziomu atrakcyjności destynacji 

zarobkowej mierzonej w takich kategoriach jak liczba i rodzaje przedsiębiorstw 

zatrudniających pracowników, stawki wynagrodzeń, dostępność przestrzenna miasta 

(wyrażana zarówno odległością dzielącą miejsca zamieszkania i pracy, jak również 

poziomem rozwoju infrastruktury transportowej i systemów komunikacyjnych) czy wreszcie 
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lokalizacja konkurencyjnych jednostek. W związku z tym istotną rolę w formowaniu zasięgów 

przestrzennego oddziaływania miast należy przypisać systemowi osadniczo-transportowemu. 

Inaczej powiązania kształtować się będą na terenie o niewielkiej gęstości zaludnienia, 

rzadkiej sieci miast i znacznym dystansie między nimi, a inaczej na obszarach o dużej 

koncentracji miast i wysokim stopniu zurbanizowania przestrzeni. W pierwszym przypadku 

oczekiwać można większej skali przestrzennej obszarów dojazdów do pracy, w drugim 

natomiast dalekie dojazdy będą rzadkością, a zasięgi oddziaływania miast mniejsze. 

W niniejszym opracowaniu, wykorzystując dane dotyczące dojazdów do pracy, 

skonstruowano wskaźnik przeliczający liczbę wyjeżdzających do pracy najemnej do rdzenia 

obszaru oddziaływania na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym. Wartości wskaźnika 

wyliczono dla każdej z 349 badanych gmin w odniesieniu do wszystkich miast uznanych 

wcześniej za rdzenie obszarów oddziaływania (61 miast powiatowych). Wyniki obliczeń, 

ograniczone do miast będących przedmiotem niniejszego opracowania (miasta powiatowe 

województwa wielkopolskiego z pominięciem Poznania, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego), 

zaprezentowano na rycinach w załączniku 2. 

Największy obszar oddziaływania, mierzony liczbą gmin, z których pracownicy 

dojeżdżali do pracy w danym mieście generował Poznań (290 gmin), a następnie Ostrów 

Wielkopolski, Kalisz, Krotoszyn, Konin, Leszno, Koło i Piła (w każdym przypadku co najmniej 

30 gmin). Z kolei najmniejsze zasięgi dojazdów do pracy wykształciły się wokół Trzcianki, 

Złotowa i Międzychodu (nieprzekraczające 10 gmin).  

W województwie wielkopolskim na każde 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

gminy średnio dojeżdżało do miast uznanych jako rdzenie nieco ponad 101 pracowników. 

Gminami, z których najwięcej osób wyjeżdżało do pracy najemnej były Miedzichowo (powiat 

nowotomyski), Piaski (powiat gostyński) i Sulmierzyce (powiat krotoszyński) – wskaźnik 

charakteryzujący te gminy przekraczał wartość 200 dojeżdżających na 1 000 ludności  

w wieku produkcyjnym. Na przeciwnym biegunie, z wartościami wskaźnika 

nieprzekraczającymi 30, znalazły się takie gminy jak Lipka (powiat złotowski), Chrzypsko 

Wielkie (powiat międzychodzki), Wijewo (powiat leszczyński), Czajków (powiat 

ostrzeszowski) oraz Łobżenica (powiat pilski).  

Na podstawie zidentyfikowanych powiązań w zakresie dojazdów do pracy wyznaczono 

obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego. W wariancie 1 jako 

kryterium zaliczenia gminy do strefy oddziaływania danego miasta przyjęto wartość minimum 

30 dojeżdżających do pracy do tego miasta na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym. Z kolei 

w wariancie 2 wartość tę ustalono na wyższym poziomie, wynoszącym minimum  

50 dojeżdżających. 

Delimitacja obszarów oddziaływania miast powiatowych w wariancie 1 (ryc. 3.2) 

wykazała przede wszystkim dominację Poznania jako ośrodka przyciągającego pracowników 

ze znacznej części regionu. Obszar oddziaływania stolicy Wielkopolski sięgał od zachodniej 

granicy województwa (gminy Krzyż Wielkopolski i Drawsko w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim oraz gmina Zbąszyń w powiecie nowotomyskim) po wschodnią granicę  

w powiecie gnieźnieńskim (wszystkie gminy). W omawianym obszarze znalazły się także 

znaczne części powiatów: średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego, szamotulskiego  

i wągrowieckiego.  
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Ryc. 3.2. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie dojazdów do pracy – wariant 1 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do pracy 

(wariant 1) zamieszczono w załączniku 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
197 

Ryc. 3.3. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie dojazdów do pracy – wariant 2 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do pracy 

(wariant 2) zamieszczono w załączniku 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wyznaczone zasięgi, choć zasadniczo nie przekraczały granic województwa 

wielkopolskiego, to często nie pokrywały się z przebiegiem granic powiatów. Badane miasta 

powiatowe w swoim zasięgu oddziaływania obejmowały tylko trzy gminy spoza województwa 

(gmina Niechlów w zasięgu Leszna, Wąsocz w zasięgu Rawicza oraz Cieszków w zasięgu 

Krotoszyna). Z granicami powiatu pokrywały się zasięgi Nowego Tomyśla, Środy 
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Wielkopolskiej, Turku, Kępna, Jarocina i Pleszewa, choć w każdym z tych przypadków 

występowały gminy, które zaliczono do zasięgów konkurencyjnego oddziaływania miast 

powiatowych. W sumie w zasięgach konkurencyjnego oddziaływania znalazło się 45 gmin  

z województwa wielkopolskiego. Z kolei poza obszarami oddziaływania miast powiatowych 

położone były 24 gminy. 

Obszary oddziaływania w zakresie dojazdów do pracy nie wykształciły się w otoczeniu 

Trzcianki i Międzychodu. 

Zastosowanie wyższego kryterium delimitacji w wariancie 2 pozwoliło uzyskać bardziej 

przejrzysty obraz zasięgów oddziaływania badanych miast powiatowych (ryc. 3.3). W tym 

wariancie strefa wpływów Poznania nie była już tak duża, choć nadal do stolicy województwa 

ciążyła największa liczba gmin (39). Zasięgi oddziaływania ośrodków subregionalnych 

(byłych miast wojewódzkich) były znacznie mniejsze. W przypadku Piły i Konina zamykały się 

w granicach powiatów (odpowiednio pilskiego i konińskiego), a Leszno i Kalisz swoim 

zasięgiem, poza gminami powiatów leszczyńskiego i kaliskiego, obejmowały tylko po dwie 

gminy z innych powiatów. Obszary oddziaływania pokrywały się w całości z powierzchnią 

właściwego powiatu w przypadku Śremu, Jarocina i Turku. 

Liczba gmin znajdujących się poza zasięgiem oddziaływania miast powiatowych  

w wariancie 2 delimitacji wynosiła 51, natomiast gmin objętych strefami wpływów dwóch 

miast było 10. Nie odnotowano gmin spoza województwa ciążących do miast powiatowych 

Wielkopolski. 

Wśród miast nieoddziałujących na otoczenie w omawianym zakresie znalazły się 

Trzcianka i Międzychód. Niewielki obszar wpływów, składający się tylko z jednej gminy 

zidentyfikowano w przypadku Złotowa, Chodzieży, Obornik, Kościana oraz Grodziska 

Wielkopolskiego. 

 

3.1.3. Ruch ludności 

Obok zarobkowych migracji wahadłowych rzeczywiste przepływy ludności mogą być 

analizowane również przez pryzmat ruchu wędrówkowego ludności, a więc zmian miejsca 

zamieszkania. W tym przypadku mechanizm przyciągania może działać na dwa sposoby.  

Z jednej strony występują migracje ludności ze wsi i obszarów słabiej rozwiniętych do miast  

i obszarów silnych gospodarczo. Związane jest to najczęściej z chęcią kształcenia na 

poziomie wyższym lub poszukiwaniem miejsc, w których występuje duży popyt na siłę 

roboczą. Przemieszczenia tego typu mają zazwyczaj ponadlokalny charakter. Z drugiej 

strony obserwuje się coraz bardziej powszechne zjawisko przemieszczania się ludności  

z obszarów miast na otaczające tereny gmin podmiejskich. Tego typu migracje są przejawem 

suburbanizacji, skutkującej dynamicznym rozwojem ludnościowym stref podmiejskich  

i pewną stagnacją, czy też niekorzystną koniunkturą demograficzną w centralnych częściach 

miast. Wśród czynników wzmagających suburbanizację można wymienić relatywnie niższe 

koszty i wyższą dostępność terenów budowlanych, niższe obciążenia podatkowe, czy też 

walory środowiskowe terenów pozamiejskich. Proces suburbanizacji widoczny jest od dawna  

w otoczeniu największych metropolii i aglomeracji miejskich. Coraz częściej obserwowany 

jest również w sąsiedztwie ośrodków miejskich pełniących funkcje subregionalne i lokalne. 

Postępującemu procesowi suburbanizacji rezydencjalnej w strefach podmiejskich tych miast 

nie towarzyszy równie intensywny rozwój gospodarczy, co skutkuje wzrostem natężenia 
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ruchu drogowego, związanego z dojazdami do pracy, szkół, placówek ochrony zdrowia czy 

obiektów handlowych. 

Z punktu widzenia powiązań miast powiatowych z ich otoczeniem bardziej istotny jest 

drugi z opisanych wymiarów ruchu migracyjnego ludności. W związku z tym zidentyfikowano 

liczbę osób, które zmieniły miejsce stałego zamieszkania z miasta powiatowego 

(traktowanego jako rdzeń obszaru oddziaływania) na którąkolwiek z gmin objętych badaniem. 

Następnie wartości te przeliczono na 1 000 ludności gminy i zaprezentowano w formie 

graficznej na rycinach znajdujących się w załączniku 5. 

Najbardziej obszerne zasięgi emigracji mieszkańców zarejestrowano dla Poznania  

(90 gmin), a następnie Kalisza, Piły, Konina, Leszna i Ostrowa Wielkopolskiego 

(odpowiednio: 37, 34, 30 i po 26 gmin z badanego zbioru). Tak silne tendencje 

suburbanizacyjne w otoczeniu tych miast dowodzą ich istotnej pozycji w strukturze 

osadniczej regionu. Z kolei ograniczony przestrzennie zasięg ruchu wędrówkowego, 

nieprzekraczający 10 gmin, charakteryzował Grodzisk Wielkopolski, Złotów, Słupcę i Kępno. 

Nie oznacza to jednak, że intensywność suburbanizacji (mierzona liczbą zameldowań  

z miasta powiatowego) w tych miejscach była najmniejsza. W województwie wielkopolskim 

odnotowano 19 gmin, w których nie zameldowała się żadna osoba wcześniej zamieszkująca 

rdzenie obszarów oddziaływania. Gminy te położone były w większości w powiatach 

peryferyjnych, takich jak kolski, kępiński, krotoszyński, międzychodzki, pilski i ostrzeszowski. 

Z kolei największy napływ ludności z miast powiatowych (rdzeni obszarów oddziaływania) 

miał miejsce w gminach powiatu poznańskiego (Dopiewo, Kórnik, Rokietnica, Komorniki, 

Suchy Las i Tarnowo Podgórne), a także w gminach wiejskich Gniezno i Turek, w gminie 

Szydłowo w powiecie pilskim oraz w gminach Lipno i Rydzyna w powiecie leszczyńskim. 

Wszędzie tam wskaźnik liczby zameldowań z rdzenia obszaru oddziaływania na  

1 000 mieszkańców gminy przekraczał wartość 15, przy średniej wojewódzkiej tego 

wskaźnika wynoszącej 3,2. 

Przeprowadzona analiza ruchu migracyjnego ludności była podstawą delimitacji 

obszarów oddziaływania miast powiatowych Wielkopolski. Delimitację przeprowadzono  

w dwóch wariantach. W pierwszym przyjęto niewygórowaną wartość kryterium zaliczania 

gmin do strefy ciążenia danego miasta wynoszącą minimum dwie osoby zameldowane  

z rdzenia obszaru oddziaływania na 1 000 ludności gminy. Drugi wariant zakładał przyjęcie 

bardziej restrykcyjnego kryterium na poziomie wartości wskaźnika równej trzy osoby. 

Obszary oddziaływania miast powiatowych wyznaczone na podstawie ruchu 

migracyjnego ludności (ryc. 3.4), pomimo zastosowania niskiego kryterium delimitacji 

(minimum dwie osoby zameldowane z rdzenia obszaru oddziaływania na 1 000 mieszkańców 

gminy) były znacznie mniejsze niż zasięgi analizowane w odniesieniu do dojazdów do pracy. 

Nawet strefa ciążenia Poznania zasadniczo ograniczała się do gmin powiatu poznańskiego,  

a poza jego granicami obejmowała tylko gminy: Duszniki i Kaźmierz (powiat szamotulski), 

Skoki (powiat wągrowiecki), Łubowo (powiat gnieźnieński), Nekla (powiat wrzesiński) oraz 

Zaniemyśl (powiat średzki). Pozostałe miasta powiatowe zasięgiem swojego oddziaływania  

w większości nie przekraczały granic właściwego powiatu. Wyjątek w tym zakresie stanowiły 

miasta: Wolsztyn, którego strefa migracji obejmowała jedną z gmin powiatu grodziskiego 

(Rakoniewice), Kalisz, z gminami Nowe Skalmierzyce (powiat ostrowski) i Gołuchów (powiat 

pleszewski), oraz Śrem, z którego ludność relatywnie często wyprowadzała się do gminy 

Zaniemyśl w powiecie średzkim.  
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Nie zidentyfikowano gmin spoza Wielkopolski pozostających w zasięgach 

przestrzennego oddziaływania miast województwa wielkopolskiego. Podobnie żadna  

z wielkopolskich gmin nie pozostawała w strefie wpływów miast spoza województwa. Aż  

104 gminy zlokalizowane były poza obszarem oddziaływania miast powiatowych. Natomiast 

do stref konkurencyjnego oddziaływania zaliczono tylko trzy gminy. 

 

Ryc. 3.4. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie migracji ludności – wariant 1 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie migracji ludności 

(wariant 1) zamieszczono w załączniku 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 3.5. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie migracji ludności – wariant 2 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie migracji ludności 

(wariant 2) zamieszczono w załączniku 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wśród miast powiatowych, których strefom oddziaływania nie przypisano żadnych 

gmin (a więc nieoddziałujących na otoczenie) znalazły się Trzcianka, Oborniki, Grodzisk 

Wielkopolski i Września. 

Przebieg zasięgów przestrzennego oddziaływania miast w wariancie 2 (ryc. 3.5), 

pomimo podniesienia kryterium delimitacji do wartości trzech osób zameldowanych z rdzenia 
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obszaru oddziaływania na każde 1 000 mieszkańców gminy, nie różnił się znacznie od 

zasięgów wyznaczonych w ramach wariantu 1. Więcej gmin, bo aż 123, znalazło się  

w obszarze zmarginalizowanym, czyli poza strefami wpływów miast powiatowych. Tylko dwie 

gminy (Kaźmierz i Zaniemyśl) stanowiły zaplecze równocześnie dwóch miast powiatowych 

(Poznania oraz odpowiednio Szamotuł i Środy Wielkopolskiej). Wzrosła też liczba miast 

nieoddziałujących na otoczenie w omawianym zakresie. Wśród nich znalazły się: Trzcianka, 

Międzychód, Oborniki, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn, Września oraz 

Pleszew. Strefę oddziaływania obejmującą, poza rdzeniem, tylko jedną gminę miały: 

Chodzież, Wągrowiec, Słupca, Jarocin, Gostyń, Rawicz, Kościan, Krotoszyn i Kępno. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w województwie wielkopolskim procesy 

suburbanizacji w dużo mniejszym stopniu dotyczą miast średnich, a z większym nasileniem 

uwidaczniają się wokół stolicy regionu i miast subregionalnych, takich jak Kalisz, Leszno czy 

Konin. Dla kształtowania się stref wpływów w tym zakresie nie bez znaczenia jest status 

administracyjny gminy. Wszystkie gminy, w otoczeniu których nie wykształciły się obszary 

oddziaływania to gminy miejsko-wiejskie. Prawdopodobnie w tych miejscach mieszkańcy  

w poszukiwaniu korzystniejszych warunków życia migrują z miast na tereny wiejskie tej 

samej gminy. Tym samym proces suburbanizacji nie jest zauważalny w statystykach 

międzygminnych. Odmienna sytuacja występuje w otoczeniu gmin miejskich. Dla 

mieszkańców tych gmin naturalnym celem migracji rezydencjalnych jest obszar tzw. 

obwarzankowej gminy wiejskiej, czyli gminy wiejskiej z siedzibą w danej gminie miejskiej (np. 

gminy Kościan, Chodzież, Wągrowiec, Słupca). 

 

3.1.4. Edukacja 

Odmiennym przykładem migracji wahadłowych ludności, obrazującym faktyczne 

powiązania między miastem a jego otoczeniem, są dojazdy do szkół. O ile w przypadku 

szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego istniejąca rejonizacja istotnie ogranicza 

przepływy międzygminne uczniów, o tyle szkolnictwo ponadgimnazjalne w dużym stopniu 

zależy od indywidualnych wyborów uczniów. Na natężenie dojazdów do szkół stymulująco 

wpływa potencjał edukacyjny miasta (liczba, wielkość, rodzaje i ranga szkół),  

a destymulująco odległość dzieląca miejsca zamieszkania uczniów i siedzibę szkoły. Stąd 

dojazdy do szkół mogą być uznane za przejaw powiązań funkcjonalnych miasta z gminami,  

w których usługi tego typu nie są świadczone. 

Identyfikację ciążeń edukacyjnych pomiędzy badanymi miastami a ich otoczeniem 

przeprowadzono na podstawie wskaźnika liczby uczniów z danej gminy uczęszczających do 

szkół ponadgimnazjalnych w mieście (rdzeniu obszaru oddziaływania) w relacji do liczby 

osób w wieku 16-19 lat zamieszkujących tę gminę. Dane dotyczące dojeżdżających do szkół 

pozyskano z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (SIO MEN). 

Uwzględniono stan na 2018 rok w trzech rodzajach szkół ponadgimnazjalnych: liceach 

ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia (zasadniczych szkołach 

zawodowych). Uzyskane wyniki w formie graficznej przedstawiono na rycinach 

zamieszczonych w załączniku 8. 

Największe strefy ciążenia edukacyjnego, rozumiane jako liczba gmin, z których 

uczniowie uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w danym mieście, 

miały – oprócz Poznania (148 gmin) – byłe miasta wojewódzkie: Konin, Piła, Kalisz i Leszno 

oraz Ostrów Wielkopolski, Września i Czarnków (w każdym przypadku co najmniej 40 gmin). 
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Najmniej liczny zbiór gmin w zasięgu oddziaływania szkół ponadgimnazjalnych 

zidentyfikowano w przypadku Obornik, Trzcianki i Międzychodu (nie więcej niż 10 gmin). 

Przeciętna wartość analizowanego wskaźnika dla gmin województwa wielkopolskiego 

wynosiła 47 dojeżdżających uczniów na 100 osób w wieku 16-19 lat. Do gmin o najwyższych 

jego wartościach należały: Czajków, Grabów nad Prosną, Doruchów i Kraszewice (powiat 

ostrzeszowski), Baranów, Trzcinica i Bralin (powiat kępiński), Brzeziny, Mycielin i Ceków-

Kolonia (powiat kaliski), Tarnówka (powiat złotowski), Kramsk (powiat koniński), Połajewo 

(powiat czarnkowsko-trzcianecki), Osieczna i Święciechowa (powiat leszczyński), 

Rakoniewice (powiat grodziski) oraz Dolsk i Książ Wielkopolski (powiat śremski). W gminach 

tych na 100 mieszkańców w wieku 16-19 lat przypadało ponad 75 uczniów uczęszczających 

do szkół ponadgimnazjalnych w badanych miastach powiatowych. Z kolei najniższe wartości 

wskaźnika odnotowano w gminach, w których funkcjonowały szkoły ponadgimnazjalne (co  

w naturalny sposób ograniczało dojazdy uczniów do szkół w innych gminach). 

W celu delimitacji obszarów oddziaływania miast powiatowych województwa 

wielkopolskiego w sferze związanej z usługami edukacyjnymi analizie poddano wartości 

opisywanego wskaźnika i ustalono dwie wartości progowe. W wariancie 1 posłużono się 

kryterium równym 20 uczniów na 100 osób w wieku 16-19 lat, podczas gdy kryterium dla 

wariantu 2 ustalono na poziomie 40 uczniów. 

W zakresie ciążeń edukacyjnych zasięgi oddziaływania badanych miast (w wariancie 

1) wskazują na dominację ośrodków postwojewódzkich (ryc. 3.6). Strefy wpływów Kalisza, 

Leszna i Piły znacznie przekraczały obszary właściwych tym miastom powiatów, a zasięg 

Konina obejmował niemal wszystkie gminy powiatu konińskiego (za wyjątkiem gminy 

Wierzbinek). Dużo mniejszy zasięg oddziaływania zidentyfikowano w otoczeniu Poznania 

(poza stolicą regionu siedem gmin powiatu poznańskiego). Wynikało to zapewne  

z funkcjonowania na terenie powiatu poznańskiego dość licznej sieci szkół 

ponadgimnazjalnych, o zróżnicowanym profilu i uznanej renomie (m.in. zespoły szkół  

w Swarzędzu, Kórniku, Mosinie). 

Z granicami powiatów pokrywały się zasięgi oddziaływania edukacyjnego Chodzieży, 

Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego, Śremu, Wrześni, Pleszewa, Ostrzeszowa i Kępna. 

Obok wspomnianych wcześniej byłych stolic województw, ponadpowiatowy zasięg cechował 

również miasta: Międzychód (obejmujący dodatkowo gminę Przytoczna z powiatu 

międzyrzeckiego w województwie lubuskim), Wolsztyn (z gminą Rakoniewice w powiecie 

grodziskim oraz gminami Kargowa i Kolsko odpowiednio w powiatach zielonogórskim  

i nowosolskim w województwie lubuskim), Jarocin (sięgający gmin Borek Wielkopolski  

w powiecie gostyńskim i Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim) oraz Turek (mający  

w swoim zasięgu gminę Uniejów z powiatu poddębickiego w województwie łódzkim). Granice 

województwa przekraczały ponadto strefy wpływów Trzcianki (zawierająca gminę Człopa  

z powiatu wałeckiego w województwie zachodniopomorskim), Rawicza (z gminą Wąsocz  

z powiatu górowskiego w województwie dolnośląskim), Krotoszyna (obejmująca gminę 

Cieszków z powiatu milickiego w województwie dolnośląskim), Kalisza (z gminami 

Goszczanów i Błaszki położonymi w powiecie sieradzkim w województwie łódzkim). 
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Ryc. 3.6. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych – wariant 1 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do szkół 

ponadgimnazjalnych (wariant 1) zamieszczono w załączniku 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO MEN i GUS  

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że sześć gmin województwa wielkopolskiego 

znalazło się w zasięgach oddziaływania miast powiatowych spoza województwa. Należały do 

nich gminy: Okonek (powiat złotowski), w której największa część młodzieży szkolnej 

wybierała edukację ponadgimnazjalną w Szczecinku (województwo zachodniopomorskie), 

Orchowo (powiat słupecki), stanowiąca część strefy oddziaływania Mogilna (województwo 
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kujawsko-pomorskie), Wierzbinek (powiat koniński), w zasięgu oddziaływania Radziejowa 

(województwo kujawsko-pomorskie), Chodów i Przedecz (powiat kolski), ciążące 

odpowiednio do Kutna (województwo łódzkie) i Włocławka (województwo kujawsko-

pomorskie) oraz Drawsko (powiat czarnkowsko-trzcianecki), leżące w obszarze 

oddziaływania Drezdenka (województwo lubuskie). 

W strefach konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych znalazło się  

10 gmin województwa wielkopolskiego. Z kolei poza zasięgiem oddziaływania miast 

powiatowych w zakresie usług edukacyjnych położonych było 26 gmin. Trudno jednak uznać 

je za zmarginalizowane. W tym zbiorze znalazły się przede wszystkim gminy miejsko-

wiejskie, w których nierzadko funkcjonowało szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym,  

a zatem dojazdy uczniów do szkół zlokalizowanych w miastach powiatowych nie były 

konieczne (np. Mosina, Wronki, Swarzędz, Trzemeszno, Pogorzela, Zbąszyń, Kłodawa). 

Wprowadzenie do analizy wyższej wartości progowej jako kryterium delimitacji (wariant 

2, tj. 40 uczniów na 100 osób w wieku 16-19 lat) umożliwiło uzyskanie obrazu obszarów 

silnego oddziaływania edukacyjnego analizowanych miast powiatowych (ryc. 3.7). W tym 

przypadku większość zasięgów nie przekraczała granic właściwych powiatów. Wyjątki w tym 

zakresie stanowiły obszary oddziaływania Jarocina (obejmujący gminę Nowe Miasto nad 

Wartą z powiatu średzkiego), Kalisza (z gminą Gołuchów z powiatu pleszewskiego w swoim 

zasięgu), Ostrowa Wielkopolskiego (zawierający gminę Sulmierzyce z powiatu 

krotoszyńskiego) oraz Leszna (z gminą Poniec z powiatu gostyńskiego). Dodatkowo wskazać 

należy na strefę wpływów Turku, która przekraczała granicę województwa wielkopolskiego. 

W strefie tej znalazła się gmina Uniejów z województwa łódzkiego (powiat poddębicki). 

Jedyną wielkopolską gminą pozostającą w strefie silnego oddziaływania miasta 

powiatowego spoza województwa wielkopolskiego była gmina Okonek z powiatu 

złotowskiego, w przypadku której preferowanym kierunkiem dojazdów do szkół 

ponadgimnazjalnych był Szczecinek w województwie zachodniopomorskim. 

Wartym uwagi jest brak strefy oddziaływania w otoczeniu Poznania. Jak wcześniej 

wspomniano wynika to jednak z funkcjonowania w sąsiednich gminach szkół 

ponadgimnazjalnych, w których kształci się duża część młodzieży szkolnej powiatu 

poznańskiego. Obszaru oddziaływania edukacyjnego nie zidentyfikowano ponadto  

w otoczeniu Trzcianki, Międzychodu i Obornik. Jedną gminę w strefie ciążenia miały 

natomiast Rawicz, Kościan, Gostyń i Wolsztyn. 

Po podniesieniu kryterium delimitacji (wariant 2) liczba gmin położonych poza strefami 

wpływów miast powiatowych wzrosła do 68. 
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Ryc. 3.7. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych – wariant 2 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do szkół 

ponadgimnazjalnych (wariant 2) zamieszczono w załączniku 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO MEN i GUS  
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3.1.5. Ochrona zdrowia 

Ważnym rodzajem usług publicznych o charakterze ponadlokalnym, mającym 

znaczenie dla identyfikacji powiązań i ciążeń jednostek terytorialnych, są świadczenia 

ochrony zdrowia. Realizacja zadań w tej dziedzinie często przekracza ramy terytorialne 

jednej, a nawet kilku jednostek administracyjnych. Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych musi 

zatem wiązać się z koniecznością dojazdu do placówki medycznej. Ze względu na brak 

rejonizacji w polskim systemie ochrony zdrowia, pacjenci mają prawo wyboru 

świadczeniodawcy. Kierować się przy tym mogą jakością i dostępnością świadczonych usług, 

renomą placówek medycznych, czy też ich odległością od miejsca zamieszkania wyrażoną  

w formie fizycznej, czasowej i ekonomicznej. Wybory i dojazdy pacjentów do miejsc 

wykonywania usług medycznych odzwierciedlają występujące powiązania gmin z miastami, 

w których pełnione są tego rodzaju funkcje. Nagromadzone zasoby ochrony zdrowia 

(placówki, personel, sprzęt i aparatura medyczna) w mieście określają zatem jego pozycję 

względem otoczenia i przyporządkowują temu miastu rynek odpowiedniej skali przestrzennej. 

Do najważniejszych świadczeń zdrowotnych realizowanych na szczeblu 

ponadlokalnym (ponadgminnym) należy leczenie szpitalne. W związku z tym w celu 

identyfikacji i analizy powiązań w sferze usług zdrowotnych pomiędzy badanymi miastami 

powiatowymi a ich otoczeniem pozyskano z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dane 

obejmujące liczbę pacjentów z poszczególnych gmin hospitalizowanych w miastach-

rdzeniach obszarów oddziaływania w 2018 roku. Analizę ograniczono do czterech 

podstawowych specjalności medycznych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, 

położnictwa i ginekologii oraz pediatrii. W ten sposób zapewniono wzajemną 

porównywalność badanych miast (wyeliminowano świadczenia wyspecjalizowane 

realizowane w szpitalach wyższych poziomów referencyjnych). Liczbę pacjentów z każdej  

z gmin korzystających z wymienionych świadczeń leczenia szpitalnego w rdzeniu obszaru 

oddziaływania przeliczono na 1 000 mieszkańców i przedstawiono w formie graficznej na 

rycinach znajdujących się w załączniku 11. 

Specyfika szpitalnych świadczeń medycznych i wolny wybór pacjenta w zakresie 

miejsca leczenia skutkowały bardzo rozległymi obszarami, z których pochodzili pacjenci 

hospitalizowani w badanych miastach powiatowych. Najliczniejszy zbiór gmin (miejsc 

zamieszkania pacjentów) zidentyfikowano dla Poznania (393 gminy), Gniezna (198 gmin) 

oraz Szamotuł i Środy Wielkopolskiej (po 170 gmin). Nieco mniejsza ich liczba 

charakteryzowała Kalisz (165 gmin), Wrześnię (154 gmin), Leszno (152 gminy) i Oborniki 

(151 gmin). Zaznaczyć należy, że wartości analizowanego wskaźnika dla większości gmin 

były bardzo małe – mediana wynosiła tylko 0,22 pacjenta na 1 000 ludności gminy, a trzeci 

kwartyl – 1,05. Oznacza to, że z dużej części gmin pacjenci korzystali ze świadczeń leczenia 

szpitalnego tylko incydentalnie. Najmniejsze obszary pochodzenia pacjentów miały szpitale  

w Kępnie (84 gminy), Chodzieży (96 gmin) i Turku (100 gmin). 

Spośród gmin województwa wielkopolskiego najwyższe wartości analizowanego 

wskaźnika charakteryzowały gminy Ostrowite w powiecie słupeckim, Obrzycko w powiecie 

szamotulskim i Miedzichowo w powiecie nowotomyskim (w każdym przypadku wartość 

wskaźnika przekraczała 100 pacjentów na 1 000 ludności). Przeciwna sytuacja dotyczyła 

takich gmin jak Sulmierzyce (powiat krotoszyński), Komorniki, Dopiewo, Mosina, Kostrzyn, 

Puszczykowo, Kórnik i Rokietnica (powiat poznański), a także Łobżenica i Wyrzysk (powiat 

pilski). W każdej z nich wartości analizowanego wskaźnika były niższe od 30. Mieszkańcy 
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gmin powiatów poznańskiego i pilskiego w większości swoje potrzeby zdrowotne zaspokajali 

w szpitalach zlokalizowanych w miastach niebędących przedmiotem zainteresowania 

niniejszego badania (odpowiednio w Puszczykowie i Wyrzysku). 

Przeciętna wartość analizowanego wskaźnika dla gmin województwa wielkopolskiego 

wynosiła 54 osoby korzystające ze świadczeń leczenia szpitalnego w rdzeniu obszaru 

oddziaływania na 1 000 ludności. 

W procedurze delimitacyjnej zasięgów oddziaływania badanych miast powiatowych  

w sferze usług ochrony zdrowia wykorzystano omawiany wyżej wskaźnik ustalając jego 

wartości progowe na 30 – w wariancie 1 (mniej restrykcyjnym) i 50 – w wariancie 2 (bardziej 

radykalnym). 

Analizując obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  

w sferze usług z zakresu ochrony zdrowia (w wariancie 1) zauważyć można wyraźną ich 

zgodność z powiatowym podziałem administracyjnym (ryc. 3.8). Wyczerpująco obszary 

właściwych powiatów pokrywały się ze zidentyfikowanymi zasięgami oddziaływania Złotowa, 

Chodzieży, Międzychodu, Szamotuł, Obornik, Wągrowca, Grodziska W ielkopolskiego, 

Kościana, Śremu, Gostynia, Jarocina, Krotoszyna, Koła, Kalisza, Ostrzeszowa i Kępna. 

Pozostałe strefy oddziaływania w przeważającej większości nie przekraczały granic 

powiatów. Wyjątek stanowiły obszary oddziaływania Słupcy (zawierający gminę Pyzdry  

z powiatu wrzesińskiego) oraz Rawicza (z gminą Wąsocz z powiatu górowskiego  

w województwie dolnośląskim). Poza wspomnianym Wąsoczem, żadna inna gmina spoza 

województwa wielkopolskiego nie znalazła się w strefach wpływów miast powiatowych 

Wielkopolski. Podobnie żadna wielkopolska gmina nie ciążyła do miasta powiatowego 

położonego w którymś z województw ościennych. 

Liczba gmin, w których wskaźnik liczby pacjentów korzystających z leczenia 

szpitalnego w mieście-rdzeniu obszaru oddziaływania na 1 000 ludności gminy nie 

przekroczył wartości progowej wynosiła 41. Wyraźnie wyodrębniały się skupiska tych gmin  

w okolicach Wyrzyska (gdzie funkcjonował szpital powiatowy powiatu pilskiego), 

Puszczykowa (szpital powiatu poznańskiego) oraz Ostrowa Wielkopolskiego (gdzie część 

pacjentów korzystała ze świadczeń w okolicznych szpitalach, m.in. w Kaliszu, Krotoszynie, 

Pleszewie i Ostrzeszowie).  

Podniesienie kryterium delimitacji do wartości wskaźnika wynoszącej 50 pacjentów na 

1 000 ludności (wariant 2) w dużym stopniu odmieniło obraz obszarów oddziaływania miast 

powiatowych województwa wielkopolskiego (ryc. 3.9). W tym wariancie delimitacji większość 

miast nie miała strefy oddziaływania (Piła, Chodzież, Trzcianka, Oborniki, Poznań, Grodzisk 

Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Kościan, Śrem, Środa Wielkopolska, Konin, Pleszew, Leszno, 

Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Ostrzeszów i Kępno). Pojedyncze gminy znalazły się  

w obszarach oddziaływania Wolsztyna, Międzychodu i Krotoszyna. Największą strefę 

ciążenia (mierzoną liczbą gmin) zidentyfikowano dla miasta Koła (pięć gmin), a także 

Czarnkowa i Złotowa (po trzy gminy). 

Zastosowana wartość progowa sprawiła, że większość gmin województwa 

wielkopolskiego (166) zaliczono do strefy poza zasięgiem oddziaływania miast powiatowych. 

Pamiętać jednak należy o specyfice analizowanej sfery, jaką jest korzystanie ze świadczeń 

zdrowotnych. Niska wartość wskaźnika liczby pacjentów w szpitalach miasta powiatowego  

w relacji do liczby mieszkańców gminy może wynikać z jednej strony z ograniczonego 

wykorzystania zasobów ochrony zdrowia w danym mieście, a z drugiej z wysokiego poziomu 

zdrowotności danej społeczności lokalnej. Stąd też nawet jeśli miasto było główną destynacją 
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zdrowotną dla mieszkańców gminy to mogła ona nie znaleźć się w zasięgu oddziaływania 

tego miasta. Uznano, że niskie wartości badanego wskaźnika świadczą o braku faktycznych 

przepływów mieszkańców w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, a zatem nie przekładają 

się na powiązania między miastami i otoczeniem. 

 

Ryc. 3.8. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie lecznictwa szpitalnego – wariant 1 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie lecznictwa 

szpitalnego (wariant 1) zamieszczono w załączniku 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
210 

Ryc. 3.9. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie lecznictwa szpitalnego – wariant 2 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie lecznictwa 

szpitalnego (wariant 2) zamieszczono w załączniku 13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 
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3.1.6. Transport zbiorowy 

Elementem przyczyniającym się do wzrostu powiązań międzygminnych,  

a równocześnie w istotny sposób integrującym gminy w ramach większych ugrupowań 

(takich jak np. obszary funkcjonalne) jest publiczny transport zbiorowy. Rozwój systemów 

komunikacji zbiorowej przyczynia się do poprawy dostępności przestrzennej miast, a tym 

samym do intensyfikacji przepływów ludności pomiędzy miastami i ich otoczeniem. W ten 

sposób dochodzi do kształtowania się stref powiązań funkcjonalnych. 

Identyfikację powiązań w zakresie transportu zbiorowego na analizowanym obszarze 

przeprowadzono na podstawie rozkładów jazdy komunikacji publicznej, zliczając liczbę 

bezpośrednich połączeń kolejowych (dowolny przewoźnik), autobusowych (autokary bez 

busów) i komunikacji miejskiej (dowolny przewoźnik) pomiędzy każdą z gmin stanowiących 

zakres przestrzenny badania a miastami-rdzeniami obszarów oddziaływania. Zliczono 

połączenia w dniu roboczym (druga połowa czerwca 2019 roku) ze stacji kolejowej lub 

przystanku autobusowego wyłącznie w miejscowości będącej siedzibą gminy. Źródłem 

danych był portal e-podróżnik oraz strony internetowe przedsiębiorstw komunikacji miejskiej 

w województwie wielkopolskim. Ze względu na skomplikowaną siatkę połączeń 

(uwzględniano zarówno połączenia dalekobieżne, jak również linie lokalne i podmiejskie) 

oraz uzupełniający charakter analizy (transport zbiorowy współwystępuje z pozostałymi, 

wcześniej opisanymi sferami i wpływa na ich całokształt), graficzną prezentację tej części 

ograniczono wyłącznie do ryciny z obszarami oddziaływania miast w zakresie transportu 

zbiorowego (ryc. 3.10). 

W odróżnieniu od wcześniejszych delimitacji cząstkowych, w tym przypadku 

wyznaczono tylko jedno kryterium – uznano, że dana gmina jest dobrze skomunikowana  

z miastem-rdzeniem obszaru oddziaływania jeśli w ciągu doby istniało minimum 12 połączeń 

bezpośrednich z tym miastem (w jednym kierunku). Ponadto wprowadzono dodatkowy 

warunek, zgodnie z którym gminę zaliczano do strefy oddziaływania danego miasta 

powiatowego jeśli, oprócz 12 połączeń transportem zbiorowym, miasto znajdowało się  

w promieniu nie większym niż 50 km od gminy (w ten sposób wyeliminowano ewentualne 

powiązania będące wynikiem połączeń dalekobieżnych). 

W sferze transportu zbiorowego największy obszar oddziaływania zidentyfikowano  

w otoczeniu Poznania (poza 17 gminami powiatu poznańskiego obejmował on również gminy 

Kaźmierz i Pniewy z powiatu szamotulskiego, Zaniemyśl z powiatu średzkiego oraz Dolsk  

z powiatu śremskiego). Do większych stref ciążenia należały ponadto te powiązane  

z Koninem (sześć gmin), Piłą (cztery gminy), Kaliszem (cztery gminy) oraz Ostrowem 

Wielkopolskim (cztery gminy). 

Żadna gmina nie wchodziła w skład obszarów oddziaływania takich miast jak 

Trzcianka, Międzychód, Wolsztyn, Gostyń oraz Ostrzeszów. Łącznie poza zasięgami 

oddziaływania miast powiatowych znalazło się 126 gmin. Najczęściej położone były one  

w oddaleniu od głównych ośrodków miejskich, poza głównymi szlakami drogowymi  

i kolejowymi. Ze względu na niewielką liczbę połączeń komunikacji zbiorowej gminy te można 

uznać za zagrożone marginalizacją. 
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Ryc. 3.10. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
w zakresie transportu zbiorowego 

 
Uwaga: wykaz gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie transportu 

zbiorowego zamieszczono w załączniku 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portalu e-podróżnik oraz stron internetowych przedsiębiorstw 
komunikacji miejskiej w województwie wielkopolskim 

 

Z kolei w strefach konkurencyjnego oddziaływania, a więc w miejscach, z których 

istniało co najmniej 12 połączeń komunikacyjnych na dobę z dwoma miastami powiatowym i, 

znalazło się siedem gmin województwa wielkopolskiego, w tym: Krajenka z powiatu 

złotowskiego (powiązana z Piłą i Złotowem), Kórnik z powiatu poznańskiego i Dolsk  
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z powiatu śremskiego (z połączeniami z Poznaniem i Śremem), Koźmin Wielkopolski  

z powiatu krotoszyńskiego (powiązany komunikacyjnie ze Środą Wielkopolską  

i Krotoszynem), Nowe Skalmierzyce z powiatu ostrowskiego (z wysoką dostępnością 

komunikacyjną Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza), Tuliszków w powiecie tureckim 

(powiązany z Turkiem i Koninem) oraz Bralin w powiecie kępińskim (z połączeniami ze 

stolicą powiatu i Wieruszowem w województwie łódzkim).  

W obszarach oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego 

położonych było ponadto pięć gmin spoza województwa. Należały do nich gminy: Zbąszynek 

(powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) w zasięgu oddziaływania Nowego Tomyśla, 

Żmigród (powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie) w strefie Leszna i Rawicza, Cieszków 

(powiat milicki, województwo dolnośląskie) w obszarze Krotoszyna, Syców (powiat oleśnicki, 

województwo dolnośląskie) i Sokolniki (powiat wieruszowski, województwo łódzkie) ciążące 

do Kępna oraz Błaszki (powiat sieradzki, województwo łódzkie) z licznymi połączeniami 

komunikacją publiczną z Kaliszem. 

 

3.1.7. Wyniki finalnej delimitacji obszarów oddziaływania miast powiatowych  

na podstawie powiązań funkcjonalnych 

Ostateczną delimitację obszarów oddziaływania badanych miast przeprowadzono 

według zasad określonych w podrozdziale 3.1.1. Przebieg granic obszarów oddziaływania 

wynikał z kształtowania się powiązań w ramach pięciu analizowanych sfer (rynek pracy, ruch 

ludności, edukacja, ochrona zdrowia i transport zbiorowy). W pierwszym etapie wyznaczono 

strefy silnego oddziaływania badanych miast. Do tych stref zaliczano gminy, które spełniały 

minimum trzy z pięciu kryteriów delimitacji właściwych dla wariantu 2 (czyli wariantu  

z wyższymi wartościami progowymi). Uzyskane wyniki przedstawiono na rycinie 3.11 oraz 

scharakteryzowano w tabeli 3.2. 

Zdecydowanie największą strefę silnego oddziaływania, zarówno pod względem liczby 

gmin, powierzchni, jak i ludności, miało miasto Poznań (nie licząc rdzenia: 18 gmin, blisko 

384,5 tys. ludności i 2 tys. km2 powierzchni). Spośród 17 gmin powiatu poznańskiego  

w strefie silnego oddziaływania Poznania nie znalazła się gmina Buk. Dodatkowo jednak 

strefa ta obejmowała gminę Zaniemyśl z powiatu średzkiego oraz gminę Kaźmierz z powiatu 

szamotulskiego. Duże strefy silnego oddziaływania zidentyfikowano ponadto w otoczeniu 

Kalisza (siedem gmin, 71,6 tys. ludności i niemal 870 km2 powierzchni) i Konina (siedem 

gmin, 76,0 tys. ludności i 780 km2 powierzchni). Kaliska strefa, poza pięcioma gminami 

powiatu kaliskiego, rozciągała się dodatkowo na gminę Gołuchów z powiatu pleszewskiego 

oraz gminę Nowe Skalmierzyce z powiatu ostrowskiego. Strefa silnego oddziaływania Konina 

nie przekraczała natomiast granic powiatu konińskiego. 

Duża liczba ludności zamieszkiwała strefy silnego oddziaływania Turku, Leszna, 

Ostrowa Wielkopolskiego i Koła (wszędzie powyżej 30 tys. osób). Strefa wpływów Ostrowa 

Wielkopolskiego nie była jednak liczna jeśli chodzi o liczbę gmin i nie wyróżniała się 

powierzchniowo. Po pięć gmin wchodziło w skład stref silnego oddziaływania Turku i Koła, 

cztery gminy tworzyły strefę wpływów Leszna, a strefy oddziaływania Gniezna, Jarocina, 

Słupcy i Szamotuł obejmowały po trzy gminy. Wszystkie te gminy należały do powiatów 

właściwych danemu miastu-rdzeniowi strefy oddziaływania. Strefa silnego oddziaływania 

Jarocina wyczerpująco pokrywała się z granicami powiatu jarocińskiego. 
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Ryc. 3.11. Strefy silnego oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
– ujęcie syntetyczne (1 etap) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, SIO MEN, NFZ, portalu e-podróżnik oraz stron 

internetowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w województwie wielkopolskim 
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Tab. 3.2. Podstawowe dane statystyczne o strefach silnego oddziaływania miast powiatowych 
województwa wielkopolskiego (1 etap) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Liczba 
gmin (bez 
rdzenia) 

Liczba 
ludności (os.) 

Powierzchnia 
(km2) 

Gminy w obszarze silnego oddziaływania 

Chodzież 1 6 023 213 Chodzież (gm. w.) 

Czarnków 2 19 117 513 Czarnków (gm. w.), Lubasz 

Trzcianka 0 0 0 – 

Gniezno 3 24 816 396 Czerniejewo, Gniezno (gm. w.), Niechanowo 

Gostyń 1 8 633 100 Piaski 

Grodzisk Wielkopolski 0 0 0 – 

Jarocin 3 26 170 387 Jaraczewo, Kotlin, Żerków 

Kępno 2 14 041 159 Baranów, Bralin 

Koło 5 30 479 475 
Dąbie, Grzegorzew, Koło (gm. w.), Olszówka, 
Osiek Mały 

Kościan 1 16 059 202 Kościan (gm. w.) 

Krotoszyn 2 12 737 165 Rozdrażew, Zduny 

Międzychód 0 0 0 – 

Nowy Tomyśl 0 0 0 – 

Oborniki 0 0 0 – 

Ostrów Wielkopolski 2 31 209 371 Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice 

Ostrzeszów 2 11 513 229 Doruchów, Kobyla Góra 

Piła 2 16 883 417 Kaczory, Szydłowo 

Pleszew 2 13 135 215 Czermin, Dobrzyca 

Rawicz 1 4 832 78 Pakosław 

Słupca 3 24 755 390 Ostrowite, Słupca (gm. w.), Strzałkowo 

Szamotuły 3 11 911 200 Obrzycko (gm. m.), Obrzycko (gm. w.), Ostroróg 

Środa Wielkopolska 2 10 011 189 Dominowo, Krzykosy 

Śrem 1 5 910 124 Dolsk 

Turek 5 36 271 603 
Dobra, Kawęczyn, Przykona, Tuliszków, Turek  
(gm. w.) 

Wągrowiec 1 12 249 348 Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn 1 12 680 205 Siedlec 

Września 0 0 0 – 

Złotów 2 14 873 455 Zakrzewo, Złotów (gm. w.) 

Kalisz 7 71 551 869 
Blizanów, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Gołuchów, 
Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Żelazków 

Konin 7 75 987 780 
Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, 
Rzgów, Stare Miasto, Ślesin 

Leszno 4 34 210 503 Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa 

Poznań 18 384 496 2 044 

Czerwonak, Dopiewo, Kaźmierz, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, 
Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, 
Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl 

Obszar poza strefą 
silnego oddziaływania 

miast powiatowych 
111 875 825 14 844 zob. tab. 3.5 (kolumny 3 i 4 oraz ostatni wiersz) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Silnego oddziaływania miasta na otoczenie nie zidentyfikowano w przypadku Wrześni, 

Obornik, Nowego Tomyśla, Trzcianki, Grodziska Wielkopolskiego i Międzychodu, a strefy 

intensywnych powiązań Śremu, Wolsztyna, Kościana, Wągrowca, Gostynia, Rawicza  

i Chodzieży obejmowały, nie licząc rdzenia, tylko jedną gminę. 

Niemal połowa gmin województwa wielkopolskiego (111) znajdowała się poza strefami 

silnego oddziaływania badanych miast. Powierzchnia tych gmin zajmowała łącznie prawie 

15 tys. km2 (50% powierzchni Wielkopolski), a zamieszkiwane były one przez 875,8 tys. osób 

(25% ludności regionu). 

Przyjęta procedura badawcza zakładała w drugim etapie rozszerzenie analizy na 

obszary słabszego oddziaływania miast powiatowych. Zidentyfikowano je na podstawie 

obniżonych wartości progowych. Aby zaliczyć gminę do strefy słabszego oddziaływania 

miasta musiała ona spełnić trzy z pięciu kryteriów ustalonych dla każdej ze sfer w wariancie 

1. Dodatkowo zwracano uwagę na ciągłość przestrzenną stref oddziaływania, choć jak się 

okazało, nie było konieczności modyfikowania kształtu wyznaczanych stref ze względu na tę 

zasadę. Wyniki delimitacji stref słabszego oddziaływania zaprezentowano na rycinie 3.12 

oraz w tabeli 3.3. 

Największą strefę słabszego oddziaływania zidentyfikowano w otoczeniu Kalisza 

(sześć gmin powiatu kaliskiego o łącznej powierzchni ponad 500 km2 i liczbie ludności 

przekraczającej 37 tys. osób). Dużą strefę słabszych ciążeń pod względem liczby gmin miały 

Wągrowiec (pięć gmin), Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Kępno i Nowy Tomyśl (po cztery 

gminy). Strefy słabszego oddziaływania Nowego Tomyśla i Wągrowca były dodatkowo 

największe pod względem powierzchni (odpowiednio 679 km2 i 674 km2). Jeśli chodzi  

o liczbę ludności to oprócz wspomnianych wcześniej Kalisza, Gniezna, Wągrowca i Nowego 

Tomyśla (wszędzie ponad 30 tys. ludności) wyróżnić należy strefy słabszych oddziaływań 

Koła, Obornik, Rawicza oraz Grodziska Wielkopolskiego (ponad 25 tys. mieszkańców). 

Uzupełniony o strefę słabszych oddziaływań obraz przeprowadzonej delimitacji  

w dalszym ciągu dobrze wpisywał się w ramy wyznaczone przez granice powiatowego 

podziału administracyjnego. Wyczerpująco z powierzchnią właściwych powiatów pokrywały 

się obszary oddziaływania Jarocina, Śremu, Turku, Obornik, Wągrowca, Grodziska 

Wielkopolskiego i Kępna. Zauważyć należy, że strefa słabszych oddziaływań Rawicza 

wykraczała poza granice województwa i obejmowała gminę Wąsocz z powiatu górowskiego 

(województwo dolnośląskie). Z kolei gmina Rakoniewice znalazła się w strefie 

konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast – Rawicza i Wolsztyna. 

W dalszym ciągu nie było żadnej gminy w zasięgu oddziaływania Trzcianki, a strefa 

wpływów Międzychodu obejmowała tylko jedną gminę (Kwilcz). 

Co piąta wielkopolska gmina położona była poza wyznaczonymi strefami 

oddziaływania miast powiatowych. W gminach tych mieszkało łącznie 382,9 tys. osób  

(11% populacji województwa), a zajmowały one powierzchnię nieco ponad 7 tys. km2  

(24% powierzchni województwa). 
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Ryc. 3.12. Strefy słabszego oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
– ujęcie syntetyczne (2 etap) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, SIO MEN, NFZ, portalu e-podróżnik oraz stron 

internetowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w województwie wielkopolskim 
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Tab. 3.3. Podstawowe dane statystyczne o strefach słabszego oddziaływania miast powiatowych 
województwa wielkopolskiego (2 etap) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Liczba 
gmin (bez 
rdzenia) 

Liczba 
ludności 

(os.) 

Powierzchnia
(km2) 

Gminy w obszarze słabszego oddziaływania 

Chodzież 1 7 581 127 Szamocin  

Czarnków 1 6 187 141 Połajewo  

Trzcianka 0 0 0 – 

Gniezno 4 32 513 520 Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Trzemeszno 

Gostyń 1 5 979 86 Pępowo  

Grodzisk Wielkopolski 4 18 623 308 Granowo, Kamieniec, Rakoniewice*, Wielichowo 

Jarocin 0 0 0 – 

Kępno 4 17 833 325 Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica 

Koło 3 27 816 368 Babiak, Kłodawa, Kościelec 

Kościan 1 11 476 142 Czempiń  

Krotoszyn 2 21 491 264 Kobylin, Koźmin Wielkopolski 

Międzychód 1 6 375 141 Kwilcz 

Nowy Tomyśl 4 32 117 679 Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki 2 25 644 371 Rogoźno, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski 2 21 573 298 Raszków, Sieroszewice 

Ostrzeszów 2 13 876 211 Grabów nad Prosną, Mikstat 

Piła 1 7 993 128 Ujście 

Pleszew 2 9 439 182 Chocz, Gizałki 

Rawicz 3 25 389 424 Bojanowo, Miejska Górka, Wąsosz 

Słupca 1 5 772 99 Lądek 

Szamotuły 0 0 0 – 

Środa Wielkopolska 0 0 0 – 

Śrem 2 13 460 244 Brodnica, Książ Wielkopolski 

Turek 3 20 685 310 Brudzew, Malanów, Władysławów 

Wągrowiec 5 32 356 674 Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno 

Wolsztyn 1 13 150 201 Rakoniewice* 

Września 3 23 842 344 Kołaczkowo, Miłosław, Nekla 

Złotów 1 7 511 191 Krajenka 

Kalisz 6 37 621 552 
Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin, 
Stawiszyn, Szczytniki 

Konin 3 23 531 346 Grodziec, Kleczew, Rychwał 

Leszno 2 17 867 241 Krzemieniewo, Włoszakowice 

Poznań 1 12 495 91 Buk 

Obszar poza strefą 
słabszego 

oddziaływania miast 
powiatowych 

47 382 890 7 033 zob. tab. 3.5 (kolumna 4 oraz ostatni wiersz) 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
W związku z tym, że nie wszystkie gminy położone poza obszarami oddziaływania 

badanych miast można było uznać za zmarginalizowane (część z nich była luźniej 

powiązania z miastami, np. ze względu na pełnienie ekwiwalentnych do miast powiatowych 

funkcji, takich jak szkolnictwo ponadpodstawowe, lecznictwo szpitalne), zdecydowano się 

zmodyfikować wyznaczone wcześniej strefy. Stąd też w trzecim etapie procedury badawczej 

warunkowo zaliczono część gmin do obszarów oddziaływania miast na podstawie spełnienia 
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dwóch z pięciu badanych kryteriów delimitacji właściwych dla wariantu 1 (mniej radykalnego). 

W ten sposób wypracowano ostateczny obraz obszarów oddziaływania miast powiatowych, 

w którym wyróżniono cztery rodzaje gmin: 

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. 

Wyniki przeprowadzonej procedury delimitacyjnej, uwzględniającej wszystkie etapy 

wyznaczania zasięgów oddziaływania miast, zaprezentowano na rycinie 3.13 oraz w tabelach 

3.4 i 3.5. 

Zgodnie z ostateczną delimitacją największy obszar oddziaływania miało miasto 

Poznań. Obszar ten, poza gminami powiatu poznańskiego, obejmował sporą część gmin 

powiatu szamotulskiego (Kaźmierz, Duszniki i Pniewy) oraz gminę Zaniemyśl z powiatu 

średzkiego. Łącznie w zasięgu oddziaływania stolicy Wielkopolski znalazły się 22 gminy  

o powierzchni przekraczającej 2,7 tys. km2, które zamieszkiwał niemal 1 milion ludności  

(a więc prawie 30% populacji województwa). Do miast o największych obszarach 

oddziaływania należały ponadto Kalisz i Konin. Strefa wpływów Kalisza, którą tworzyło  

14 gmin o powierzchni sięgającej 1,5 tys. km2, zamieszkiwało 210 tys. ludności. Obejmowała 

ona wszystkie gminy powiatu kaliskiego oraz dwie gminy sąsiadujące od zachodniej strony  

z miastem Kaliszem – Gołuchów (powiat pleszewski) oraz Nowe Skalmierzyce (powiat 

ostrowski). Z kolei do obszaru oddziaływania Konina zaliczono 13 gmin, w tym 12 spośród  

14 gmin powiatu konińskiego (wyjątek stanowiły gminy Wierzbinek i Sompolno). Obszar ten 

zajmował powierzchnię niemal 1,4 tys. km2 i zamieszkiwało go prawie 190 tys. ludności. 

Duża liczba gmin wchodziła w skład obszarów oddziaływania Gniezna (10), Leszna, 

Turku, Koła (po dziewięć) i Piły (osiem). W przypadku Gniezna i Turku strefy wpływów 

pokrywały się w całości z obszarami właściwych powiatów. Obszary oddziaływania Leszna  

i Piły składały się głównie z gmin powiatów leszczyńskiego i pilskiego, choć obejmowały też 

(w formie konkurencyjnego oddziaływania) gminy z sąsiednich powiatów. W przypadku 

Leszna były to gminy Poniec z powiatu gostyńskiego oraz Śmigiel z powiatu kościańskiego.  

Z kolei do Piły ciążyła gmina Jastrowie z powiatu złotowskiego. Poza zasięgiem wpływów 

Leszna znalazła się gmina Wijewo z powiatu leszczyńskiego, a obszar oddziaływania Piły nie 

obejmował gminy Białośliwie z powiatu pilskiego.  

Do najsilniejszych demograficznie, poza wcześniej wspomnianymi obszarami wpływów 

Poznania, Kalisza, Konina, Gniezna, Leszna i Piły, należy zaliczyć obszar oddziaływania 

Ostrowa Wielkopolskiego. W każdym z nich mieszkało ponad 100 tys. osób, a populacja tych 

siedmiu stref wpływów stanowiła 55% ogólnej liczby ludności województwa. Z kolei wśród 

największych powierzchniowo należy wyróżnić dodatkowo obszary oddziaływania Złotowa, 

Czarnkowa, Wągrowca oraz Nowego Tomyśla (w każdym przypadku zajmowały ponad  

1 tys. km2). 

Jedynym miastem powiatowym, w otoczeniu którego nie wykształcił się obszar 

oddziaływania była Trzcianka. Niewielkie strefy wpływów (mierzone liczbą gmin) miały 

Oborniki (trzy gminy), Międzychód, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Śrem, 

Wolsztyn i Jarocin (po cztery gminy). Obszary oddziaływania tych miast (poza 

Międzychodem i Wolsztynem) należały również do najmniejszych powierzchniowo. Z kolei do 

najmniejszych demograficznie (poza strefą wpływów Trzcianki, która składała się wyłącznie  
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z rdzenia) należały obszary oddziaływania Międzychodu, Grodziska Wielkopolskiego, 

Chodzieży i Czarnkowa (nie przekraczały one 50 tys. mieszkańców). 

 

Ryc. 3.13. Zasięgi stref oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
– ujęcie syntetyczne (3 etap) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, SIO MEN, NFZ, portalu e-podróżnik oraz stron 

internetowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w województwie wielkopolskim 
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Tab. 3.4. Podstawowe dane statystyczne o obszarach oddziaływania miast powiatowych 
województwa wielkopolskiego (3 etap) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Rdzeń Strefy oddziaływania Rdzeń + strefy oddziaływania 

liczba 
ludności 

(os.) 

powierzchnia 
(km2) 

liczba 
ludności 

(os.) 

powierzchnia 
(km2) 

liczba 
gmin 

liczba  
ludności 

(os.) 

powierzchnia 
(km2) 

Chodzież 18 877 13 28 464 672 5 47 341 685 

Czarnków 10 784 10 37 803 1 084 5 48 587 1 094 

Trzcianka 24 360 374 0 0 1 24 360 374 

Gniezno 68 943 41 76 390 1 215 10 145 333 1 256 

Gostyń 28 059 137 42 992 576 6 71 051 713 

Grodzisk Wielkopolski 19 928 133 18 623 308 5 38 551 441 

Jarocin 45 571 200 26 170 387 4 71 741 587 

Kępno 24 520 124 31 874 484 7 56 394 608 

Koło 22 227 14 58 295 843 9 80 522 857 

Kościan 23 907 9 55 346 713 5 79 253 722 

Krotoszyn 40 593 256 34 228 429 5 74 821 685 

Międzychód 18 501 307 18 486 429 4 36 987 736 

Nowy Tomyśl 26 624 186 48 540 828 6 75 164 1 014 

Oborniki 34 082 340 25 644 371 3 59 726 711 

Ostrów Wielkopolski 72 364 42 73 969 993 7 146 333 1 035 

Ostrzeszów 23 974 187 31 505 586 7 55 479 773 

Piła 73 791 103 60 420 1 251 8 134 211 1 354 

Pleszew 30 026 180 22 574 397 5 52 600 577 

Rawicz 30 287 134 30 221 502 5 60 508 636 

Słupca 13 851 10 39 583 649 6 53 434 659 

Szamotuły 29 931 176 31 019 502 5 60 950 678 

Środa Wielkopolska 32 160 207 19 109 310 4 51 269 517 

Śrem 41 859 206 19 370 368 4 61 229 574 

Turek 27 311 16 56 956 913 9 84 267 929 

Wągrowiec 25 607 18 44 605 1 022 7 70 212 1 040 

Wolsztyn 30 528 250 39 911 631 4 70 439 881 

Września 46 439 222 30 922 482 5 77 361 704 

Złotów 18 441 12 42 648 1 322 7 61 089 1 334 

Kalisz 101 625 69 109 172 1 421 14 210 797 1 490 

Konin 74 834 82 111 905 1 294 13 186 739 1 376 

Leszno 64 197 32 77 592 1 066 9 141 789 1 098 

Poznań 538 633 262 418 486 2 448 22 957 119 2 710 

Obszar poza zasięgiem oddziaływania miast powiatowych 15 87 731 1 824 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 3.5. Zasięgi stref oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego (3 etap) 

Rdzeń obszaru 

oddziaływania 
Gminy w strefie silnego oddziaływania 

Gminy w strefie 

słabszego oddziaływania 

Gminy warunkowo 
zaliczone do strefy 

słabszego oddziaływania 

1 2 3 4 

Chodzież Chodzież (gm. w.) Szamocin Budzyń, Margonin 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz Połajewo Wieleń 

Trzcianka – – – 

Gniezno 
Czerniejewo, Gniezno (gm. w.), 
Niechanowo 

Kłecko, Łubowo, 
Mieleszyn, Trzemeszno 

Kiszkowo, Witkowo 

Gostyń Piaski Pępowo 
Borek Wielkopolski, Krobia, 
Poniec* 

Grodzisk Wielkopolski – 
Granowo, Kamieniec, 
Rakoniewice*, Wielichowo 

– 

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Żerków – – 

Kępno Baranów, Bralin 
Łęka Opatowska, Perzów, 
Rychtal, Trzcinica 

– 

Koło 
Dąbie, Grzegorzew, Koło (gm. w.), 
Olszówka, Osiek Mały 

Babiak, Kłodawa, 
Kościelec 

– 

Kościan Kościan (gm. w.) Czempiń Krzywiń, Śmigiel* 

Krotoszyn Rozdrażew, Zduny 
Kobylin, Koźmin 
Wielkopolski 

– 

Międzychód – Kwilcz 
Chrzypsko Wielkie, 
Sieraków 

Nowy Tomyśl – 
Kuślin, Lwówek, 
Miedzichowo, Zbąszyń 

Opalenica 

Oborniki – Rogoźno, Ryczywół – 

Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice Raszków, Sieroszewice Odolanów, Sośnie 

Ostrzeszów Doruchów, Kobyla Góra 
Grabów nad Prosną, 
Mikstat 

Czajków, Kraszewice 

Piła Kaczory, Szydłowo Ujście 
Miasteczko Krajeńskie, 
Wyrzysk, Wysoka, 
Jastrowie* 

Pleszew Czermin, Dobrzyca Chocz, Gizałki – 

Rawicz Pakosław 
Bojanowo, Miejska Górka, 
Wąsosz 

– 

Słupca Ostrowite, Słupca (gm. w.), Strzałkowo Lądek Zagórów 

Szamotuły 
Obrzycko (gm. m.), Obrzycko (gm. w.), 
Ostroróg 

– Wronki 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy – Nowe Miasto nad Wartą 

Śrem Dolsk 
Brodnica, Książ 
Wielkopolski 

– 

Turek 
Dobra, Kawęczyn, Przykona, Tuliszków, 
Turek (gm. w.) 

Brudzew, Malanów, 
Władysławów 

– 

Wągrowiec Wągrowiec (gm. w.) 
Damasławek, Gołańcz, 
Mieścisko, Skoki, Wapno 

– 

Wolsztyn Siedlec Rakoniewice* Przemęt 

Września – 
Kołaczkowo, Miłosław, 
Nekla 

Pyzdry 

Złotów Zakrzewo, Złotów (gm. w.) Krajenka 
Lipka, Tarnówka, 
Jastrowie* 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Godziesze Wielkie, 
Opatówek, Żelazków, Nowe Skalmierzyce, 
Gołuchów 

Ceków-Kolonia, Koźminek, 
Lisków, Mycielin, 
Stawiszyn, Szczytniki 

– 

Konin 
Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, 
Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin 

Grodziec, Kleczew, 
Rychwał 

Skulsk, Wilczyn 

Leszno Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa 
Krzemieniewo, 
Włoszakowice 

Poniec*, Śmigiel* 
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Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w strefie silnego oddziaływania 
Gminy w strefie 

słabszego oddziaływania 

Gminy warunkowo 
zaliczone do strefy 

słabszego oddziaływania 

1 2 3 4 

Poznań 

Czerwonak, Dopiewo, Kaźmierz, 
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, 
Luboń, Mosina, Murowana Goślina, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, 
Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo 
Podgórne, Zaniemyśl 

Buk Duszniki, Pniewy 

Obszar poza zasięgiem 
oddziaływania miast 

powiatowych 

Białośliwie, Chodów, Drawsko, Jutrosin, Krzyż Wielkopolski, Łobżenica, Okonek, Orchowo, Pogorzela, 
Powidz, Przedecz, Sompolno, Sulmierzyce, Wierzbinek, Wijewo 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 

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

 

Obszary oddziaływania miast powiatowych pokrywały się w czterech miejscach 

tworząc strefy konkurencyjnego oddziaływania. Zaliczono do nich gminę Jastrowie (powiat 

złotowski), ciążącą zarówno do Złotowa, jak i do Piły, gminę Rakoniewice (powiat grodziski), 

w zasięgach oddziaływania Grodziska Wielkopolskiego i Wolsztyna, oraz wspomniane 

wcześniej gminy Poniec (powiat gostyński) i Śmigiel (powiat kościański), powiązane zarówno 

z własnymi miastami powiatowymi, jak i z Lesznem. 

Poza zasięgiem oddziaływania miast powiatowych znalazło się ostatecznie 15 gmin. 

Większość z nich położona była peryferyjnie, przy granicach województwa, z dala od 

Poznania, a czasem nawet od miast powiatowych. Do tej grupy zaliczono gminy: Drawsko  

i Krzyż Wielkopolski z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, Okonek i Łobżenica z powiatu 

złotowskiego, Białośliwie z powiatu pilskiego, Powidz i Orchowo z powiatu słupeckiego, 

Wierzbinek i Sompolno z powiatu konińskiego, Przedecz i Chodów z powiatu kolskiego, 

Sulmierzyce z powiatu krotoszyńskiego, Jutrosin z powiatu rawickiego, Pogorzela z powiatu 

gostyńskiego oraz Wijewo z powiatu leszczyńskiego. Niekorzystne położenie geograficzne  

w połączeniu z brakiem powiązań funkcjonalnych z większymi ośrodkami miejskimi 

powoduje, że gminy te w szczególnym stopniu mogą być zagrożone marginalizacją.  

W gminach położonych poza zasięgiem oddziaływania miast powiatowych mieszkało niemal 

88 tys. osób (2,5% populacji województwa wielkopolskiego), a zajmowały one powierzchnię 

przekraczającą 1,8 tys. km2. 

 

3.2. Delimitacja obszarów oddziaływania miast powiatowych na podstawie 

ciążeń grawitacyjnych 

3.2.1. Podstawowe założenia badawcze 

W celu wyznaczenia teoretycznych zasięgów oddziaływania przestrzennego badanych 

miast powiatowych województwa wielkopolskiego wykorzystana została procedura badawcza 

bazująca na modelu grawitacji. Model grawitacji, obok modelu potencjału geograficznego, 

należy do grupy modeli wzajemnego oddziaływania. Modele te wychodzą z założenia, że 

poszczególne obiekty (takie jak np. miasta, osiedla, wsie, jednostki administracyjne) 

rozmieszczone w przestrzeni wzajemnie na siebie oddziałują (analogicznie jak masy 

rozpatrywane w fizyce) (Parysek i Wojtasiewicz, 1979). W badaniach geograficznych  

i przestrzenno-ekonomicznych do opisu ciążenia regionów do ośrodka miejskiego, a także 

oddziaływania ośrodka na jego zaplecze szczególne zastosowanie znalazł model grawitacji. 
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Wykorzystuje on założenia zbliżone do prawa grawitacji Newtona, według którego każde 

dwie masy znajdujące się w określonej odległości przyciągają się z siłą wprost 

proporcjonalną do iloczynu tych mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości 

między nimi. Fizyczna postać modelu grawitacji stanowi punkt wyjścia przy próbie 

przeniesienia go na grunt badań przestrzennych i społeczno-ekonomicznych. W badaniach 

przestrzenno‐ekonomicznych model grawitacji wyraża się następującą formułą (Isard, 1965; 

Śleszyński, 2015): 

n

ij

ji

ij
d

PP
GI


 , 

gdzie: 

Iij – wymiar wzajemnego oddziaływania (wielkość oddziaływania między i-tą i j-tą jednostką przestrzenną), 

Pi, Pj – masa i-tego i j-tego obiektu (masy badanych jednostek przestrzennych – np. liczba ludności), 

dij – odległość pomiędzy i-tym i j-tym obiektem (np. odległość fizyczna, czasowa, ekonomiczna, społeczna), 

n – wykładnik potęgi związany z oporem odległości, 

G – stała proporcjonalności. 

 

Ogólnym wynikiem analiz przestrzennych opartych na formule grawitacji jest ocena 

wzajemnego ciążenia dwóch obiektów. Ciążenie to rośnie wraz z masą obiektów, a maleje  

w miarę wzrostu odległości między nimi. 

W postępowaniu badawczym jako podstawowe jednostki badawcze przyjęto gminy. 

Uwzględniono wszystkie gminy Wielkopolski oraz gminy z powiatów sąsiadujących  

z województwem wielkopolskim. Dodatkowo niezbędna była agregacja danych i łączne 

traktowanie gmin miejskich z odpowiadającymi im gminami wiejskimi – tzw. gminami 

obwarzankowymi (w przeciwnym razie nie byłoby możliwości wyznaczenia odległości 

pomiędzy gminą miejską a gminą wiejską obwarzankową). Ostatecznie badaniu poddano 

zbiór 387 zmodyfikowanych gmin, w tym 61 jednostek uznanych za rdzenie obszarów 

oddziaływania (ze względów metodycznych w badaniu, poza zbiorem 29 wielkopolskich 

miast średnich uwzględnione zostały dodatkowo Poznań, Kalisz i Ostrów Wielkopolski oraz 

miasta powiatowe z powiatów sąsiadujących z województwem wielkopolskim) oraz 326 gmin 

stanowiących ich potencjalne zaplecze. 

W celu delimitacji obszarów oddziaływania miast powiatowych w pierwszej kolejności 

zbadano wzajemne oddziaływanie (rozumiane jako siła ciążenia) pomiędzy każdą z 326 gmin 

a wszystkimi 61 miastami powiatowymi. Jako masy badanych jednostek (miast i gmin) 

wykorzystane zostały następujące miary elementarne, pozyskane z baz danych GUS (stan 

na koniec 2017 roku): 

1) liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania), 

2) liczba przedsiębiorstw (podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON), 

3) liczba pracujących (pracujący w gospodarce narodowej), 

4) liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, 

5) liczba porad lekarskich udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
225 

Każdy z wariantów został przedstawiony w formie graficznej. Finalny podział na 

obszary oddziaływania określony został z wykorzystaniem miary syntetycznej, jako masy 

opisującej badane jednostki. Wskaźnik syntetyczny obliczono według następującej formuły: 

A

A

U

U

P

P

R

R

L

L
WS iiiii

i  2,02,02,02,02,0 , 

gdzie: 

Li – liczba ludności w i-tej jednostce przestrzennej, 

Ri – liczba podmiotów gospodarczych w REGON w i-tej jednostce przestrzennej, 

Pi – liczba pracujących w i-tej jednostce przestrzennej, 

Ui – liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w i-tej jednostce przestrzennej, 

Ai – liczba porad lekarskich w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w i-tej jednostce przestrzennej, 

a symbole L, R, P, U i A oznaczają analogiczne miary opisujące ogół badanych jednostek. 

 

Zgodnie z powyższym każdy ze wskaźników traktowano równoważnie (z wagą równą 

0,2). Ponadto żeby zapewnić wzajemną porównywalność danych (postulat addytywności) 

każdy miernik przeliczono w formie udziału, jaki dana jednostka stanowi w ogólnej sumie 

obliczonej dla całego badanego zbioru. 

Odległości pomiędzy badanymi jednostkami wyznaczono w metryce euklidesowej, przy 

wykorzystaniu technik GIS. Dodatkowo należało określić wykładnik potęgi związany  

z oporem odległości. W obliczu braku jednoznacznych badań w tym zakresie i tym samym 

powszechnej zgody co do wartości tego parametru, jego wartość ustalono metodą prób  

i błędów. Zwiększanie wartości parametru n prowadziło do ograniczenia wpływu 

największych miast na otoczenie. Zatem wyznaczając zasięgi miast wojewódzkich czy 

subregionalnych wykładnik potęgi powinien być stosunkowo niewielką liczbą. Z kolei  

w delimitacji zasięgów oddziaływania miast powiatowych wartość ta powinna być większa. 

Testując różne warianty (od 1 do 5, ze skokiem co 0,5) ostatecznie przyjęto, że wykładnik 

potęgi związany z oporem odległości będzie równy 4. 

Na podstawie analizy wyliczonych wartości siły ciążenia wszystkie badane gminy 

przyporządkowano właściwym miastom powiatowym. Kierowano się przy tym zasadami: 

1) rdzeniami obszarów oddziaływania są badane miasta powiatowe i każde z tych miast 

ciąży do samego siebie, 

2) obszar oddziaływania powinien być ciągły przestrzennie (składać się tylko z gmin 

sąsiadujących ze sobą), 

3) gmina jest zaliczana do obszaru oddziaływania danego miasta wtedy, gdy siła ciążenia 

I (wymiar wzajemnego oddziaływania) z tym miastem jest większa niż z jakimkolwiek 

innym miastem z badanego zbioru, 

4) w sytuacji gdy kierując się zasadą nr 3 nie spełniana była zasada nr 2, analizowano 

kolejne największe wartości siły ciążenia i przyporządkowywano gminę miastu  

z zachowaniem zasady nr 2. 

Finalną wersję obszarów oddziaływania (wyznaczoną na podstawie wartości 

wskaźnika syntetycznego WS i uwzględniającą powyższe zasady) poddano analizie 

społeczno-gospodarczej, zarówno w ujęciu przekrojowym, jak i w zakresie wewnętrznego 

zróżnicowania. Zakres przestrzenny tej analizy ograniczono do zasięgów oddziaływania  

29 wielkopolskich miast średnich, będących przedmiotem zainteresowania niniejszego 

opracowania. Diagnozę społeczno-gospodarczą przeprowadzono według stanu na koniec 

2017 roku. 
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3.2.2. Wyniki delimitacji w ujęciu syntetycznym 

Teoretyczne zasięgi przestrzennego oddziaływania miast powiatowych województwa 

wielkopolskiego wyznaczone kolejno na podstawie danych dotyczących liczby ludności, 

podmiotów gospodarczych, pracujących, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz porad 

lekarskich zaprezentowane zostały na rycinach zamieszczonych w załączniku 15. Wykaz 

gmin w poszczególnych obszarach oddziaływania oraz gmin nieobjętych oddziaływaniem 

miast powiatowych województwa wielkopolskiego w zakresie poszczególnych miar 

elementarnych zamieszczono w załączniku 16. 

Ze względu na wysoką korelację badanych zmiennych poszczególne wersje zasięgów 

nie różnią się znacznie. Występujące różnice uwzględnia ostateczna delimitacja wykonana 

na podstawie wartości wskaźnika syntetyzującego miary elementarne, którą przedstawiono 

na rycinie 3.14 oraz scharakteryzowano statystycznie w tabeli 3.6. 

Największe obszary odziaływania przestrzennego, zarówno pod względem liczby 

gmin, ich powierzchni, jak i liczby ludności, charakteryzowały otoczenie Poznania i Kalisza. 

Poznań, poza wszystkimi gminami powiatu poznańskiego, w swojej strefie wpływów zawierał 

gminy Rogoźno (powiat obornicki), Skoki (powiat wągrowiecki), Kiszkowo (powiat 

gnieźnieński), Gronowo (powiat grodziski) oraz Duszniki (powiat szamotulski). Do zasięgu 

oddziaływania Kalisza należała większość gmin powiatu kaliskiego (oprócz gminy Mycielin 

ciążącej do Turku), a także gminy Gołuchów (powiat pleszewski), Nowe Skalmierzyce  

i Sieroszowice (obie z powiatu ostrowskiego), Kraszewice i Czajków (obie z powiatu 

ostrzeszowskiego) oraz Goszczanów (powiat sieradzki, województwo łódzkie).  

Strefy oddziaływania przestrzennego zamieszkiwane przez ponad 100 tys. osób miały 

ponadto: Konin, Gniezno, Ostrów Wielkopolski, Piła i Leszno. Do największych obszarów 

oddziaływania jeśli chodzi o liczbę gmin należały, poza wspomnianymi wcześniej obszarami 

Poznania i Kalisza, zasięgi wokół Konina (15 gmin), Koła (11 gmin) i Turku (10 gmin). Z kolei 

pod względem powierzchni wyróżnić należy dodatkowo obszary ciążące do Konina  

(1 660 km2), Złotowa (1 307 km2), Gniezna (1 209 km2) i Piły (1 109 km2). 

Najmniejsze strefy ciążenia mierzone liczbą gmin w obszarze oddziaływania 

charakteryzowały Trzciankę (dwie gminy), Oborniki (trzy gminy), Międzychód, Czarnków, 

Środę Wielkopolską, Grodzisk Wielkopolski i Śrem (po cztery gminy). Pod względem 

demograficznym do najmniejszych należały obszary oddziaływania Trzcianki (niecałe 30 tys. 

mieszkańców), Międzychodu (poniżej 40 tys. mieszkańców), Czarnkowa, Chodzieży, 

Obornik, Środy Wielkopolskiej i Ostrzeszowa (poniżej 50 tys. mieszkańców). Wśród 

najmniejszych powierzchniowo wskazać należy natomiast zasięgi oddziaływania Środy 

Wielkopolskiej (503 km2), Kępna (532 km2), Śremu (574 km2), Pleszewa (577 km2) oraz 

Grodziska Wielkopolskiego (591 km2). 

Przeprowadzona delimitacja ujawniła, że w wielu miejscach obszary oddziaływania 

miast powiatowych odbiegają od przebiegu granic powiatów. Wyczerpująco obszary 

właściwych powiatów pokrywały zasięgi oddziaływania Konina, Chodzieży i Śremu. 

Niewielkie różnice (maksymalnie jedna gmina) zidentyfikowano w strefach ciążących do 

Turku, Krotoszyna, Pleszewa, Słupcy, Jarocina, Wrześni, Środy Wielkopolskiej i Nowego 

Tomyśla. Większy w stosunku do powiatu obszar oddziaływania zauważyć można  

w okolicach Poznania, Kalisza, Wrześni, Turku, Gostynia, Rawicza, Krotoszyna, Jarocina  

i Wolsztyna. Z kolei najbardziej ograniczone w stosunku do wielkości powiatów są zasięgi 

wokół Ostrowa Wielkopolskiego, Wągrowca, Czarnkowa i Leszna. 
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Wśród gmin spoza regionu, których ciążenie skierowane jest do miast Wielkopolski 

znalazły się: Człopa (powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie) w strefie wpływów 

Trzcianki, Rogowo (powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie) ciążące do Gniezna, 

Izbica Kujawska (powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie) w zasięgu wpływów 

Koła, Międzybórz (powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) ciążący do Ostrzeszowa, 

Żmigród i Wąsocz (odpowiednio powiat trzebnicki i górowski, województwo dolnośląskie)  

w obszarze oddziaływania Rawicza, Kolsko i Kargowa (odpowiednio powiat nowosolski  

i zielonogórski, województwo lubuskie) w strefie wpływów Wolsztyna, Przytoczna (powiat 

międzyrzecki, województwo lubuskie) w obszarze oddziaływania Międzychodu i wspomniany 

już Goszczanów (powiat sieradzki, województwo łódzkie) ciążący do Kalisza (ryc. 3.15). 

 

Ryc. 3.14. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego – 
delimitacja na podstawie modelu grawitacji i wskaźnika syntetyzującego miary elementarne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 3.6. Podstawowe dane statystyczne o obszarach oddziaływania przestrzennego miast 
powiatowych województwa wielkopolskiego 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Liczba gmin 
(razem  

z rdzeniem) 

Liczba 
ludności 

(os.) 

Powierzchnia 

(km2) 
Gminy w obszarze oddziaływania 

Chodzież 5 47 341 685 Budzyń, Margonin, Szamocin 

Czarnków 4 42 400 953 Lubasz, Wieleń 

Trzcianka 2 29 369 723 Człopa 

Gniezno 9 139 499 1 209 
Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Rogowo, 
Trzemeszno, Witkowo 

Gostyń 8 89 473 1 005 
Borek Wielkopolski, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, 
Pępowo, Piaski, Poniec  

Grodzisk Wielkopolski 4 56 335 591 Opalenica, Rakoniewice, Wielichowo  

Jarocin 5 80 839 708 Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków  

Kępno 6 52 585 532 Baranów, Bralin, Doruchów, Perzów, Trzcinica  

Koło 11 92 450 1 065 
Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Izbica Kujawska, Kłodawa, 
Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz 

Kościan 5 75 881 676 Czempiń, Kamieniec, Śmigiel 

Krotoszyn 7 82 756 811 
Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew, 
Sulmierzyce, Zduny 

Międzychód 4 39 305 836 Kwilcz, Przytoczna, Sieraków 

Nowy Tomyśl 5 58 741 865 Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki 3 47 648 636 Połajewo, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski 6 136 653 872 Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie 

Ostrzeszów 5 49 124 616 Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Międzybórz, Mikstat 

Piła 8 120 990 1 109 
Białośliwie, Kaczory, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, 
Szydłowo, Ujście, Wysoka  

Pleszew 5 52 600 577 Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki 

Rawicz 6 75 237 928 Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz, Żmigród  

Słupca 7 55 736 740 Lądek, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły 8 85 331 1 049 Chrzypsko Wielkie, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy 

Środa Wielkopolska 4 49 057 503 Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl 

Śrem 4 61 229 574 Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek 10 89 172 1 040 
Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Mycielin, Przykona, 
Tuliszków, Władysławów 

Wągrowiec 5 57 632 798 Damasławek, Gołańcz, Mieścisko 

Wolsztyn 5 66 446 890 Kargowa, Kolsko, Przemęt, Siedlec 

Września 6 84 671 816 Czerniejewo, Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry 

Złotów 7 60 271 1 307 Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo 

Kalisz 17 227 204 1 810 

Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Czajków, Godziesze 
Wielkie, Gołuchów, Goszczanów, Koźminek, Kraszewice, 
Lisków, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Sieroszewice, 
Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków  

Konin 15 204 549 1 660 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, 
Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare 
Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

Leszno 6 107 913 663 Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań 23 967 536 2 912 

Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Granowo, Kiszkowo, 
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rogoźno, 
Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, 
Tarnowo Podgórne, Wronki  

Gminy województwa 
wielkopolskiego  

w obszarach 
oddziaływania miast 
powiatowych spoza 

regionu 

11 70 272 1 421 
Chodów, Drawsko, Jastrowie, Jutrosin, Krzyż Wielkopolski, 
Łęka Opatowska, Orchowo, Rychtal, Wapno, Wijewo, 
Wyrzysk  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.15. Gminy znajdujące się w strefach oddziaływania miast innych niż stolica powiatu 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wypracowana delimitacja ujawniła ponadto, że część gmin województwa 

wielkopolskiego leży w obszarach oddziaływania miast powiatowych spoza województwa. 

Należą do nich gminy: Krzyż i Drawsko (powiat czarnkowsko-trzcianecki) ciążące do 

Drezdenka w województwie lubuskim, gmina Jastrowie (powiat złotowski) w obszarze 

oddziaływania Wałcza w województwie zachodniopomorskim, gmina Wyrzysk (powiat pilski) 

w strefie wpływów Nakła nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim, Wapno (powiat 

wągrowiecki) w zasięgu oddziaływania Żnina w województwie kujawsko-pomorskim, 

Orchowo (powiat słupecki) w obszarze wpływów Mogilna w województwie kujawsko-
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pomorskim, Chodów (powiat kolski) w strefie oddziaływania Kutna w województwie łódzkim, 

Łęka Opatowska i Rychtal (powiat kępiński) w zasięgu wpływów odpowiednio Wieruszowa  

w województwie łódzkim i Namysłowa w województwie opolskim, Jutrosin (powiat rawicki) 

ciążący do Milicza w województwie dolnośląskim oraz Wijewo (powiat leszczyński) w zasięgu 

oddziaływania Wschowy w województwie lubuskim. 

Porównanie przebiegu granic powiatów i wyznaczonych obszarów oddziaływania 

zaprezentowano na rycinie 3.16. 

 

Ryc. 3.16. Obszary oddziaływania miast powiatowych województwa wielkopolskiego  
na tle podziału administracyjnego szczebla powiatowego 

 
Źródło: opracowanie własne 
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3.3. Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wyodrębnionych 

obszarów oddziaływania miast powiatowych 

3.3.1. Podstawowe założenia badawcze 

W tej części rozdziału wyznaczone wcześniej teoretyczne obszary oddziaływania miast 

powiatowych poddano analizie społeczno-gospodarczej w ujęciu przekrojowym (pomiędzy 

wyznaczonymi obszarami) oraz w zakresie wewnętrznego zróżnicowania (pomiędzy gminami 

wchodzącymi w skład danego obszaru). W pierwszym przypadku zagregowano dane 

absolutne do poziomu obszarów oddziaływania, a następnie wyliczono wskaźniki relatywne 

charakteryzujące poszczególne obszary. W drugim przypadku wykorzystano współczynnik 

zmienności, będący ilorazem odchylenia standardowego oraz średniej arytmetycznej  

z badanej zmiennej. Diagnozą objęto stan na koniec 2017 roku. Wyniki zaprezentowano  

w formie graficznej. Przy konstrukcji kartogramów stosowano grupowanie optymalizacyjne na 

podstawie metody Jenksa (por. Suchecka, 2014).  

Badaniem objęto wyłącznie obszary oddziaływania 29 wielkopolskich miast średnich, 

(pominięto strefy oddziaływania Poznania, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego). Analizę 

przeprowadzono w następujących kategoriach: sytuacja demograficzna, sytuacja 

ekonomiczna, sytuacja na rynku pracy i kapitał ludzki, infrastruktura komunalna  

i mieszkalnictwo, infrastruktura społeczna, środowisko, atrakcyjność turystyczna. Opisując 

wyniki odnoszono się również do zróżnicowania przestrzennego analizowanych wskaźników 

w ujęciu gminnym. Ze względu na uzupełniający charakter tej informacji ryciny prezentujące 

wartości wskaźników w przekroju gminnym zamieszczono w załączniku 17. 

 

3.3.2. Sytuacja demograficzna 

W latach 2007-2017 zbiór badanych jednostek cechował wzrost liczby ludności (średni 

indeks dynamiki wynosił 102,3). Największy przyrost demograficzny wystąpił w obszarach 

bezpośrednio sąsiadujących ze strefą wpływów Poznania (ryc. 3.17). Atrakcyjne położenie 

tych obszarów, dobre połączenia komunikacyjne ze stolicą województwa oraz korzyści 

ekonomiczne wynikające z niższych kosztów życia skutkowały dodatnim saldem zmian liczby 

ludności. Liderami w tym zakresie były obszary oddziaływania Środy Wielkopolskiej (107,0)  

i Obornik (105,6). Wysoki indeks dynamiki ludności charakteryzował też strefę wokół Leszna 

(105,1). Odpływ ludności zaobserwowano wyłącznie w obszarach wpływów Koła i Konina 

(odpowiednio 99,4 i 99,9). Wynikało to, jak się wydaje, z peryferyjnego położenia tych 

obszarów (Koło) i ich przemysłowego charakteru (Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego), 

negatywnie wpływającego na atrakcyjność środowiska zamieszkania. Warto wspomnieć, że 

Konin był miastem o największym relatywnym ubytku ludności w badanym okresie (indeks 

dynamiki dla miasta wynosił 93,4). Względna równowaga w zakresie zmian liczby ludności 

(indeks dynamiki w okolicach 100) występowała na pozostałych obszarach położonych 

peryferyjnie (północna i południowa część województwa). 

Największe nierówności wewnętrzne w zakresie dynamiki ludności zidentyfikowano  

w obszarach wpływów Gniezna (10,7%) i Leszna (10,1%). Wynikało to z ponadprzeciętnej 

dynamiki ludności w gminach wiejskich Gniezno, Łubowo i Lipno, a więc w miejscach 

intensywnej suburbanizacji odpowiednio Gniezna, Gniezna i Poznania oraz Leszna. Podobna 

sytuacja miała miejsce w obszarze oddziaływania Turku, gdzie niskim wartościom indeksów 

dynamiki ludności charakteryzującym miasto Turek (94,0) oraz gminy Dobra, Brudzew  
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i Kawęczyn (indeksy nie większe niż 99) towarzyszyły wysokie stopy wzrostu w gminach 

wiejskich Turek (123,1) i Przykona (107,1). Z kolei gminy zaliczone do stref oddziaływania 

takich miast jak Pleszew, Wolsztyn, Międzychód, Śrem, Gostyń nie różniły się istotnie od 

siebie w omawianym zakresie (współczynniki zmienności nie przekraczały 2%).  

W całym badanym zakresie przestrzennym zauważyć można było tendencję odpływu 

ludności z gmin miejskich i jej przyrostu w gminach wiejskich obwarzankowych. Stąd obszary 

wpływów miast średnich o statusie gminy miejskiej, co do zasady, były bardziej zróżnicowane 

wewnętrznie niż obszary oddziaływania miast będących częścią gminy miejsko-wiejskiej. 

Najwyższa gęstość zaludnienia charakteryzowała obszar oddziaływania Leszna 

(162,8 os./km2) (ryc. 3.18). Było to rezultatem względnie dużego potencjału demograficznego 

Leszna i jego okolic w połączeniu z niewielkim obszarem strefy wpływów (tylko sześć gmin  

i 663 km2 powierzchni). Wartość wskaźnika powyżej 100 os./km2 zidentyfikowano ponadto  

w strefach oddziaływania Konina, Gniezna, Jarocina, Kościana, Piły, Śremu, Wrześni  

i Krotoszyna. Do jednostek o najniższej gęstości zaludnienia, nieprzekraczającej 50 os./km2, 

należały natomiast obszary wpływów Trzcianki, Czarnkowa, Złotowa i Międzychodu. Domeną 

tych obszarów były m.in. duża lesistość i niski poziom urbanizacji. 

Badane obszary cechowało znaczne zróżnicowanie wewnętrzne w zakresie gęstości 

zaludnienia – najwyższe w strefach oddziaływania Turku, Złotowa, Gniezna, Koła, Słupcy  

i Leszna (współczynnik zmienności powyżej 200%). Dużo bardziej wyrównane wartości 

badanej zmiennej odnotowano w obszarach wpływów Międzychodu, Krotoszyna, Grodziska 

Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, Wolsztyna i Obornik (współczynniki zmienności poniżej 50%). 

O ile gminy wiejskie nie różniły się znacznie pod względem gęstości zaludnienia, o tyle 

zróżnicowanie wyraźnie rosło w gminach miejsko-wiejskich, a fundamentalnych rozmiarów 

przybierało w gminach miejskich (w skrajnym przypadku – Kościana – przekraczało  

2,6 tys. os./km2). Dlatego też poziom wewnętrznego zróżnicowania obszarów oddziaływania 

miast średnich w zakresie gęstości zaludnienia w dużym stopniu zależał od statusu 

administracyjnego gmin wchodzących w skład tych obszarów. 

Analiza zróżnicowania przestrzennego obciążenia demograficznego (liczby osób  

w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) wykazała, że wartości 

cechujące poszczególne obszary wpływów, jak i świadczące o ich zróżnicowaniu 

wewnętrznym nie różniły się istotnie od siebie (ryc. 3.19). Najwyższe wartości wskaźnik 

obciążenia demograficznego przyjmował w strefach wpływów Leszna i Gniezna (kolejno 56,9 

i 56,2), a najniższe w obszarze ciążenia Złotowa (51,7). Średnia dla wszystkich badanych 

obszarów wynosiła 54,2. Współczynnik zmienności wahał się natomiast w granicach od 1,5% 

w strefie wpływów Międzychodu do 8,8% w obszarze oddziaływania Czarnkowa. 

Po raz kolejny zaobserwowano prawidłowość wyraźnych różnic pomiędzy gminami  

o odmiennym statusie administracyjnym. Gminy miejskie należały do jednostek  

o najwyższych wartościach wskaźnika obciążenia demograficznego, podczas gdy jego niskie 

wartości obserwowano głównie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Odnotować warto 

przypadek obszaru oddziaływania Konina, w którym wyjątkowo wysoka wartość zmiennej  

w mieście (59,9) równoważona była przez bardzo niskie jej wartości w pozostałych gminach, 

takich jak np. Kazimierz Biskupi, Golina, Kleczew, Rzgów, Stare Miasto (wszędzie poniżej 

49). Podobnie wysokie obciążenie demograficzne w Słupcy, Turku czy Kościanie niwelowane 

było przez młode demograficznie społeczności wiejskich gmin obwarzankowych z siedzibami 

w tych miastach. Ostatecznie zatem obszary oddziaływania omawianych miast nie wyróżniały 

się na mapie zróżnicowania międzyobszarowego. 
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Ryc. 3.17. Dynamika ludności w latach 2007-2017 w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości indeksu dynamiki (2007=100), B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.18. Gęstość zaludnienia (liczba osób na 1 km2) w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.19. Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) w obszarach 
oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
236 

3.3.3. Sytuacja ekonomiczna 

Jednostkami o najwyższym poziomie wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych 

na 1 000 ludności były obszary oddziaływania Leszna (ponad 130), a także Wolsztyna, 

Nowego Tomyśla, Kępna, Wrześni, Obornik, Grodziska Wielkopolskiego, Śremu i Gniezna 

(wszędzie ponad 105) (ryc. 3.20). Miejsca te często cechowały długotrwałe tradycje 

prowadzenia działalności w różnych branżach (np. przemysł meblarski w okolicach Kępna, 

przemysł spożywczy w rejonie Wolsztyna czy Grodziska Wielkopolskiego). Niższy poziom 

rozwoju i mniejsze nagromadzenie potencjału gospodarczego zauważalne było na obszarach 

położonych peryferyjnie. Najmniejsze natężenie podmiotów gospodarczych odnotowano  

w obszarach oddziaływania takich miast jak Złotów, Turek czy Koło (poniżej 80). Ich 

niekorzystna sytuacja wynikała przede wszystkim z niskich wartości wskaźnika w gminach 

poza miastem-rdzeniem obszaru oddziaływania. Należy równocześnie zwrócić uwagę, że 

wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Złotowie i Kole funkcjonowały duże 

przedsiębiorstwa o uznanej pozycji rynkowej, oferujące wiele miejsc pracy i przyczyniające 

się do rozwoju gospodarek lokalnych (takie jak MediaExpert w Złotowie i Geberit sp. z o.o.  

w Kole). Z kolei w Turku i jego okolicach sytuację gospodarczą skomplikowało zamknięcie 

elektrowni Adamów i planowana likwidacja kopalni węgla brunatnego, będących ważnym 

pracodawcą oraz stanowiących jedno z większych źródeł podatkowych lokalnego samorządu 

terytorialnego. 

Wysoki poziom nierówności międzygminnych w badanym zakresie zidentyfikowano  

w obszarze oddziaływania Obornik (współczynnik zmienności przekraczał 33%) oraz 

Złotowa, Piły, Koła i Wolsztyna (wszędzie ponad 25%). W miejscach tych wyraźnie 

zauważalna była dominacja gmin będących siedzibami powiatów nad ich otoczeniem. 

Najbardziej podobne były natomiast gminy wchodzące w skład obszarów oddziaływania 

Rawicza, Leszna, Środy Wielkopolskiej, Krotoszyna czy Grodziska Wielkopolskiego 

(współczynnik zmienności poniżej 15%). Na wyróżnienie w tym zbiorze zasługuje przede 

wszystkim strefa ciążenia Leszna (ale też Środy Wielkopolskiej i Grodziska Wielkopolskiego), 

gdzie duża koncentracja podmiotów gospodarczych występowała nie tylko w głównym 

mieście, ale też w pozostałych gminach obszaru oddziaływania. 

Podobne prawidłowości ujawniły się podczas analizy zróżnicowania przestrzennego 

wskaźnika liczby spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności  

(ryc. 3.21). Dodatkowo zauważalna była przewaga obszarów położonych na zachodzie 

województwa nad tymi z części wschodniej. Tym razem najwyższe wartości cechowały strefy 

odziaływania Leszna (20,8), Szamotuł (19,6), Nowego Tomyśla (18,9) i Grodziska 

Wielkopolskiego (15,6), a najniższe strefy wpływów Krotoszyna (3,5), Pleszewa (3,8), Turku 

(5,2) i Koła (5,6). Niskie wartości charakteryzujące obszary oddziaływania Turku, Koła, ale 

także Konina i Słupcy wynikały przede wszystkim z nielicznych inwestycji zagranicznych  

w gminach wiejskich wchodzących w skład tych obszarów. Odmienna sytuacja miała miejsce 

w strefie wpływów Krotoszyna, którego niska pozycja w analizowanym zakresie była głównie 

konsekwencją znikomej liczby spółek handlowych z kapitałem zagranicznym funkcjonujących 

w mieście powiatowym (tylko 0,5 na 1 000 ludności).  
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Ryc. 3.20. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności w obszarach oddziaływania miast średnich 
województwa wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.21. Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności w obszarach oddziaływania miast średnich województwa 
wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Najbardziej zróżnicowane wewnętrznie w omawianym zakresie były gminy należące 

do zasięgu oddziaływania Ostrzeszowa (współczynnik zmienności równy 140,0%), a także 

Obornik, Konina i Kępna (współczynniki zmienności przekraczające 100%). W każdym  

z tych obszarów występowały gminy, w których nie odnotowano żadnej zagranicznej spółki 

handlowej. Przeciwna sytuacja występowała w obszarach oddziaływania Nowego Tomyśla, 

Leszna, Trzcianki i Grodziska Wielkopolskiego, gdzie wartości współczynnika zmienności 

nie przekraczały 50%. Pomimo iż wartości te wskazywały na wysokie nierówności 

międzygminne to były one najniższe w analizowanym zbiorze jednostek. Warto dodać, że 

obszary o najmniejszym zróżnicowaniu wewnętrznym należały równocześnie (w badanym 

zbiorze) do liderów pod względem poziomu koncentracji zagranicznych inwestycji  

o charakterze handlowym. 

Analizując sytuację budżetów lokalnych w wyznaczonych obszarach oddziaływania 

zaobserwowano, że przeciętnie największe wpływy budżetowe z PIT odnotowały gminy 

zaliczone do obszarów oddziaływania Leszna (ponad 1 086 zł per capita), Kępna (niecałe 

960 zł per capita), a także Piły, Środy Wielkopolskiej, Szamotuł, Nowego Tomyśla i Konina 

(w każdym ponad 800 zł per capita) (ryc. 3.22). W przypadku miast na prawach powiatu 

(Leszna i Konina) należy pamiętać, że na wysokie wartości wskaźnika wpływała odmienna 

struktura dochodów własnych, w tym zwiększony udział w podatkach państwowych. 

Niemniej należy uznać, że wymienione obszary zamieszkiwała ludność najbardziej 

zamożna (co odzwierciedlała wysokość płaconych podatków). 

Najbiedniejszymi pod względem wpływów budżetowych z PIT były obszary 

oddziaływania Złotowa, Koła i Pleszewa (w każdym przypadku wpływy nie przekraczały 

590 zł na 1 mieszkańca). W dwóch pierwszych obszarach wyraźnie wyróżniało się in plus 

miasto powiatowe, podczas gdy w obszarze oddziaływania Pleszewa wszystkie gminy 

cechowały niskie wartości analizowanego wskaźnika. Miasto Pleszew miało najniższe 

dochody z PIT spośród wszystkich miast średnich województwa wielkopolskiego (662 zł  

per capita). 

Największe zróżnicowanie wewnętrzne rozpatrywanego wskaźnika charakteryzowało 

obszar oddziaływania Kępna (współczynnik zmienności ponad 62%), wysoki poziom 

zidentyfikowano ponadto w strefach wpływów Konina, Obornik, Leszna oraz wspomnianych 

wcześniej Koła i Złotowa (wszystkie współczynniki zmienności przekraczały 35%). 

Najbardziej wyrównaną sytuację pod względem wpływów z PIT w budżetach lokalnych 

wykazano w strefach ciążenia Międzychodu, Grodziska Wielkopolskiego, Szamotuł oraz 

Rawicza (w każdym przypadku współczynnik zmienności nie był wyższy niż 20%). Warto 

przypomnieć, że obszar oddziaływania Szamotuł należał równocześnie do najbogatszych, 

co oznacza, że we wszystkich gminach należących do tego obszaru mieszkańcy uzyskiwali 

relatywnie wysokie wynagrodzenia (dochody z PIT na 1 mieszkańca w żadnej gminie  

w strefie ciążenia Szamotuł nie były niższe niż 570 zł). 
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Ryc. 3.22. Dochody budżetów gmin z PIT na 1 mieszkańca w obszarach oddziaływania miast średnich wojewodztwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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3.3.4. Sytuacja na rynku pracy i kapitał ludzki 

Zaobserwowane podczas analizy sytuacji ekonomicznej prawidłowości miały swoje 

odzwierciedlenie w zróżnicowaniu przestrzennym wskaźnika bezrobocia (ryc. 3.23), 

mierzonego udziałem osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. We 

wschodnich i peryferyjnych obszarach oddziaływania, słabszych gospodarczo i bardziej 

oddalonych od Poznania, rejestrowano przeciętnie wyższy poziom wskaźnika bezrobocia. 

Najtrudniejsza sytuacja w tym zakresie występowała w otoczeniu Konina, gdzie wyniósł on 

5,8%, oraz w strefie wpływów Złotowa, gdzie kształtował się na poziomie 5,3%. Niekorzystną 

sytuację na rynku pracy w tych obszarach pogłębiały stosunkowo wysokie wskaźniki 

bezrobocia rejestrowane w miastach-rdzeniach obszarów oddziaływania (Konin – 5,7%, 

Złotów – 4,9%). W związku z tym bezrobotni z okolicznych gmin mogli mieć trudności  

w znalezieniu pracy nie tylko w swojej gminie, ale również w bliskim sąsiedztwie. Taki stan 

rzeczy w wymiarze przestrzennym polegał na kształtowaniu się tzw. klastrów, czyli grup gmin 

o wysokim poziomie bezrobocia. Na uwagę zasługuje fakt, że do jednostek o najwyższych 

wartościach wskaźnika bezrobocia, poza wspomnianymi wcześniej gminami w otoczeniu 

Konina i Złotowa, należały przede wszystkim gminy spoza województwa wielkopolskiego, 

które znalazły się w zasięgach oddziaływania wielkopolskich miast średnich. Relatywnie 

wysokie wartości wskaźnika bezrobocia odnotowano również w strefach oddziaływania 

Chodzieży, Słupcy, Rawicza i Koła (wszędzie ponad 4%). Pamiętać jednak należy, że choć  

w odniesieniu do pozostałych obszarów oddziaływania miast województwa wielkopolskiego 

były to wartości należące do najwyższych to na tle średniej krajowej (4,6%) świadczyły  

o niskim (poniżej przeciętnym) poziomie bezrobocia. Dużo większym problemem było 

niedostosowanie kwalifikacji lokalnych społeczności do potrzeb rynku pracy, skutkujące 

rosnącymi trudnościami w znalezieniu pracowników. 

Do miejsc o najniższych wartościach wskaźnika bezrobocia należały obszary 

oddziaływania Nowego Tomyśla, Śremu, Kępna, Wolsztyna oraz Kościana (w każdym nie 

przekraczały one 2%). Tak dobra kondycja lokalnych rynków pracy, wynikająca z koniunktury 

gospodarczej oraz współczesnych tendencji demograficznych (odchodzenie z rynku pracy 

powojennego wyżu demograficznego i coraz mniej liczne roczniki wchodzące w wiek 

produkcyjny), może powodować trudności w dostępie do zasobów pracy i konieczność 

poszukiwania pracowników w coraz bardziej oddalonych miastach i gminach. 

Najwyższy poziom zróżnicowania wewnętrznego wartości badanego wskaźnika 

zidentyfikowano w przypadku Wolsztyna (współczynnik zmienności przekraczał 80%). 

Wynikało to z połączenia w ramach jednego obszaru gmin powiatu wolsztyńskiego, 

charakteryzujących się skrajnie niskimi wartościami wskaźnika (poniżej 1,5%), z gminami 

spoza województwa wielkopolskiego (Kolsko i Kargowa) o wyraźnie wyższym poziomie 

analizowanego zjawiska. Wysokie wartości współczynnika zmienności (powyżej 50%) 

odnotowano także w przypadku stref oddziaływania Międzychodu, Czarnkowa i Koła. 

Najbardziej wyrównana wewnętrznie sytuacja w zakresie poziomu bezrobocia występowała 

natomiast w obszarach wpływów Pleszewa, Słupcy i Kościana (współczynnik zmienności nie 

przekraczał tam 15%). 
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Ryc. 3.23. Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w obszarach oddziaływania miast średnich 
województwa wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Wysokie wartości wskaźnika mierzącego poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

(liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 ludności w wieku 

produkcyjnym) występowały przede wszystkim w strefach oddziaływania Leszna, Wolsztyna 

i Kępna (130 i więcej), a także w obszarach oddziaływania położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie strefy wpływów Poznania (np. w strefach wpływów Grodziska Wielkopolskiego, 

Wrześni, Gniezna, Obornik czy Śremu). Z kolei najniższe wartości omawianego wskaźnika 

(poniżej 100) charakteryzowały obszary oddziaływania Złotowa, Turku, Koła i Czarnkowa 

(ryc. 3.24). Wyniki te wpisywały się we wcześniej opisaną tendencję przestrzennego 

zróżnicowania poziomu rozwoju – wyższego w okolicach Poznania i niższego na obszarach 

peryferyjnych.  

Warto dodatkowo nadmienić, że aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość 

mieszkańców należą do tradycyjnych walorów miast i gmin województwa wielkopolskiego. 

Analiza międzygminna dowiodła jednak, że wysoka liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą była przede wszystkim domeną gmin miejskich, w których poziom 

omawianego wskaźnika znacznie przekraczał wartości osiągane przez gminy wiejskie. 

Wysokim zróżnicowaniem międzygminnym w zakresie poziomu przedsiębiorczości 

charakteryzowały się głównie obszary oddziaływania Obornik, Wolsztyna, Piły, Wągrowca  

i Złotowa (współczynniki zmienności przekraczające 25%). Bardziej spójne okazały się 

strefy ciążenia Grodziska Wielkopolskiego, Środy Wielkopolskiej, Rawicza, Leszna, 

Trzcianki oraz Krotoszyna (współczynniki zmienności poniżej 15%). 

Zróżnicowanie przestrzenne udziału beneficjentów pomocy społecznej poniżej 

kryterium dochodowego w ludności ogółem wykazywało analogię do tendencji 

przestrzennych opisanych w przypadku rozkładu wskaźnika bezrobocia. Wyższe wartości 

występowały na obszarach peryferyjnych i wschodnich województwa wielkopolskiego  

a niższe na zachodzie regionu oraz w sąsiedztwie strefy oddziaływania Poznania  

(ryc. 3.25). Problem ubóstwa mieszkańców dotykał przede wszystkim obszary ciążące do 

Złotowa, Pleszewa, Turku i Trzcianki (wartości wskaźnika w każdym przypadku 

przekraczały 7%). Najniższy poziom ubóstwa zidentyfikowano natomiast w strefach 

wpływów Nowego Tomyśla (4,0%), Grodziska Wielkopolskiego, Leszna i Gostynia (niewiele 

powyżej 4%). 

Poziom nierówności międzygminnych w zakresie omawianego wskaźnika (mierzony 

współczynnikiem zmienności) wahał się od 11,2% dla obszaru oddziaływania Kościana do 

76,4% dla strefy wpływów Międzychodu. Nie zaobserwowano jednak wyraźnych 

prawidłowości przestrzennych w zakresie rozmieszczenia wartości współczynników 

zmienności wyliczonych na podstawie analizowanej zmiennej. 
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Ryc. 3.24. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym w obszarach oddziaływania miast 
średnich wojewodztwa wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.25. Udział beneficjentów pomocy społecznej poniżej kryterium dochodowego w ludności ogółem w obszarach oddziaływania miast 
średnich województwa wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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3.3.5. Infrastruktura komunalna i mieszkalnictwo 

Graficzny obraz zróżnicowania przestrzennego dostępu ludności do sieci 

kanalizacyjnej wskazywał, że najmniej korzystna sytuacja w tym zakresie występowała na 

obszarach położonych we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w strefach 

oddziaływania Koła, Turku, Pleszewa i Słupcy (ryc. 3.26). Odsetek osób korzystających  

z instalacji kanalizacyjnej nie przekraczał tam 55%. Szczególnie niekorzystna sytuacja pod 

tym względem występowała na terenach wiejskich. W miastach poziom omawianego 

wyposażenia infrastrukturalnego był dużo wyższy, co skutkowało znacznymi nierównościami 

wewnętrznymi w obszarach oddziaływania. Współczynnik zmienności dla strefy wpływów 

Turku sięgał 85%, Konina 65%, Pleszewa 62%, a Koła i Ostrzeszowa 55%.  

Najbardziej powszechny dostęp do instalacji kanalizacyjnej mieli mieszkańcy obszarów 

oddziaływania Piły, Leszna i Chodzieży (ponad 80%), nieco niższa dostępność cechowała 

strefy wpływów Kościana, Śremu, Jarocina, Gniezna, Trzcianki oraz Wolsztyna (ponad 70%). 

Równocześnie obszary ciążenia Trzcianki, Chodzieży, Piły i Leszna należały do najbardziej 

spójnych wewnętrznie w analizowanym zakresie (współczynniki zmienności nie przekraczały 

30%). Wyższy poziom nierówności zidentyfikowano w obszarach oddziaływania Śremu, 

Wolsztyna, ale także Czarnkowa, Wągrowca, Szamotuł, Grodziska Wielkopolskiego i Obornik 

(wszędzie ponad 40%), co wynikało z wyraźnej dominacji miast powiatowych nad gminami  

w ich otoczeniu.  

Pewne podobieństwo dało się zaobserwować podczas analizy wartości wskaźnika 

obrazującego poziom dostępu do instalacji gazowej, czyli odsetka ludności korzystającej  

z gazu sieciowego. W tym przypadku, analogicznie do sieci kanalizacyjnej, najniższa 

dostępność cechowała obszary odziaływania miast położone na wschodzie województwa 

wielkopolskiego (ryc. 3.27). W strefach oddziaływania Słupcy, Koła, Turku i Pleszewa mniej 

niż 10% mieszkańców korzystało z sieci gazowej. W odróżnieniu jednak od korzystania  

z kanalizacji, niski poziom dostępności instalacji gazowej cechował ponadto strefę wpływów 

Złotowa (10,4%). 

Największy odsetek mieszkańców korzystał z instalacji gazowej w obszarach 

oddziaływania Piły (63,0%), a jego wysokie wartości rejestrowane były również w strefach 

wpływów Grodziska Wielkopolskiego, Chodzieży i Leszna (ponad 60%). W układzie 

przestrzennym wyraźnie zarysowywały się dwa skupienia wysokich wartości analizowanej 

zmiennej – pierwsze w północnej części Wielkopolski (ze strefami wpływów Piły i Chodzieży),  

a drugie, dużo większe, obejmujące niemal całą południowo-zachodnią część regionu  

(z trzonem w postaci obszarów oddziaływania Leszna, Gostynia, Śremu, Kościana  

i Grodziska Wielkopolskiego). 

Podkreślić należy wysokie zróżnicowanie wewnątrzobszarowe w zakresie dostępu do 

instalacji gazowej. W skrajnych przypadkach – obszarów oddziaływania Turku i Wągrowca – 

wartości współczynnika zmienności przekraczały 200%. Współczynniki wyższe niż 150% 

charakteryzowały ponadto strefy ciążenia Czarnkowa, Konina, Obornik, Słupcy i Kępna. Tak 

duże różnice pomiędzy gminami wchodzącymi w skład poszczególnych obszarów 

oddziaływania są efektem lepszego wyposażenia infrastrukturalnego miast średnich niż gmin 

wchodzących w skład ich stref wpływów (w szczególności gmin wiejskich o peryferyjnym 

położeniu). Aż w 90 gminach odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej nie był większy 

niż 10%, a średnia wartość dla wszystkich gmin niebędących rdzeniami obszarów 

oddziaływania (czyli miastami powiatowymi) wynosiła niecałe 17%. Dla porównania, 

przeciętna wartość wśród miast-rdzeni obszarów oddziaływania sięgała 56%, a w sześciu 
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spośród nich odsetek mieszkańców użytkujących gaz z sieci przekraczał 80% (Piła, Leszno, 

Gniezno, Czarnków, Kościan i Chodzież). Wśród gmin niebędących miastami-rdzeniami 

wyróżnić należy jednostki należące do obszarów oddziaływania Wolsztyna, Nowego 

Tomyśla, Gostynia, czy też Krotoszyna. Aż w ośmiu z tych gmin analizowany odsetek 

przewyższał 60%.  

Przeprowadzona analiza dowiodła, że zróżnicowanie badanych obszarów oddziaływań 

w zakresie zasobów mieszkaniowych nie jest znaczne (ryc. 3.28). Najwyższe wartości 

wskaźnika liczby mieszkań na 1 000 ludności nieznacznie przekraczały 340 (w strefach 

ciążenia Piły, Gniezna i Leszna), a najniższe kształtowały się na poziomie 285 (w obszarach 

oddziaływania Gostynia i Wolsztyna). Średnia dla wszystkich badanych obszarów wpływów 

wynosiła 316,5. 

Podobnie wartości współczynników zmienności wskazywały na niewielkie 

zróżnicowanie wewnętrzne analizowanej zmiennej. W obszarze oddziaływania Trzcianki 

współczynnik ten wynosił tylko 0,1%, średnią wartość w województwie przyjmował na 

poziomie 10,9%, a najwyższe jego wartości, przekraczające 15%, występowały w strefach 

wpływów Kościana i Czarnkowa. 

Dużo większe różnice, zarówno na poziomie międzyobszarowym, jak i wewnątrz 

obszarów oddziaływania, zauważalne były podczas analizy rozkładu wartości wskaźnika 

liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności (ryc. 3.29). Zdecydowanie 

najlepsza sytuacja w tym zakresie występowała w strefie oddziaływania Wrześni, gdzie 

wartość analizowanego wskaźnika wynosiła 12,5. W dalszej kolejności znalazły się strefy 

ciążenia Środy Wielkopolskiej (6,7), Śremu (5,9), Leszna (5,6), Nowego Tomyśla i Szamotuł 

(po 5,4) oraz Obornik (5,2). Obszary te skupiały gminy najbardziej dotknięte procesami 

suburbanizacji zarówno największych miast województwa wielkopolskiego (Poznania, 

Leszna), jak również mniejszych miast powiatowych. Najmniej korzystna sytuacja na rynku 

budownictwa mieszkaniowego występowała natomiast w obszarach oddziaływania Koła  

i Turku, gdzie na każde 1 000 osób oddano do użytkowania jedynie 1,6 mieszkania. Niskie 

wartości analizowany wskaźnik przyjmował także w strefach wpływów Czarnkowa, Słupcy, 

Złotowa, Piły, Międzychodu, Trzcianki oraz Rawicza (poniżej 3). Wydaje się, że rozwojowi 

budownictwa mieszkaniowego na tych terenach nie służyła duża odległość od stolicy 

województwa – Poznania oraz stosunkowo niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

tych obszarów. 

Jak wcześniej wspomniano, wszystkie badane obszary oddziaływań były stosunkowo 

silnie zróżnicowane wewnętrznie w zakresie liczby mieszkań oddanych do użytkowania.  

W strefie wpływów Wrześni wartość współczynnika zmienności sięgała niemal 115%,  

a w obszarach oddziaływania Trzcianki, Turku oraz Piły przekraczała 80%. Najniższy poziom 

zróżnicowania międzygminnego (choć wciąż relatywnie wysoki) odnotowano w strefie 

ciążenia Złotowa (współczynnik zmienności równy 35,6%), a także Międzychodu, Konina, 

Pleszewa, Ostrzeszowa, Leszna, Wolsztyna, Środy Wielkopolskiej i Słupcy (współczynniki 

zmienności poniżej 50%). 
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Ryc. 3.26. Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.27. Odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.28. Zasoby mieszkaniowe (liczba mieszkań) na 1 000 ludności w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.29. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności w obszarach oddziaływania miast średnich województwa 
wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tak znaczne nierówności przestrzenne wynikały z różnej atrakcyjności 

poszczególnych gmin w kontekście budownictwa mieszkaniowego. Największe natężenie 

mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w gminie Września (20 na 1 000 ludności), 

a także w gminach Rydzyna i Lipno – położonych w sąsiedztwie Leszna oraz gminie wiejskiej 

Gniezno (w każdej ponad 10 na 1 000 ludności). W tym samym czasie aż w 56 gminach 

badany wskaźnik nie przekraczał wartości 2. W grupie tej znalazły się zarówno gminy  

o wiejskim charakterze i położeniu peryferyjnym, jak również gminy miejskie, w tym aż sześć 

miast średnich (Koło, Chodzież, Czarnków, Turek, Słupca i Konin). Obecność miast średnich 

w tej grupie wynikała z deficytu terenów możliwych do przeznaczenia pod inwestycje 

budowlane w ograniczonych powierzchniowo gminach miejskich. Równocześnie sprzyjało to 

rozwojowi budownictwa mieszkaniowego w otaczających te miasta gminach wiejskich. 

W związku z powyższym wśród uwarunkowań rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

wymienić można ograniczenia administracyjne (brak wolnych terenów w gminach miejskich), 

odległość danej gminy od większego miasta oraz istniejącą strukturę użytkowania terenu  

i funkcje gminy. Z jednej strony procesy suburbanizacji w największym stopniu obejmowały 

gminy podmiejskie, z drugiej wyższe wartości wskaźnika cechowały gminy zurbanizowane  

z dominacją przemysłu i usług niż gminy typowo rolnicze i leśne. Równocześnie pamiętać 

należy o czynnikach ekonomicznych (ceny gruntów, podatki i opłaty lokalne), jakości 

środowiska zamieszkania (dostępność terenów zieleni, ruch i hałas uliczny), czy też ofercie 

usług publicznych (szkoły, przedszkola, placówki ochrony zdrowia, sklepy), które w istotny 

sposób wpływają na zróżnicowanie atrakcyjności w zakresie lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowych. 

 

3.3.6. Infrastruktura społeczna 

Podczas analizy zróżnicowania dostępności przedszkoli w obszarach oddziaływania 

można było zauważyć przestrzenną prawidłowość przeciętnie lepszej sytuacji w południowej 

części województwa wielkopolskiego, a gorszej w jego północno-wschodnich obszarach,  

w pasie od Koła, przez Wągrowiec, po Złotów (ryc. 3.30). Najwyższe wartości odsetek dzieci 

objętych opieką przedszkolną przyjmował w strefach wpływów Środy Wielkopolskiej, 

Śremu i Leszna (wszędzie powyżej 90%). Z kolei do obszarów o najniższych wartościach 

analizowanej zmiennej należały strefy oddziaływania Koła, Wągrowca, Międzychodu, 

Gniezna i Złotowa (w każdym przypadku poziom nie wyższy niż 83%). 

Obszary wpływów położone na północny (Złotów, Trzcianka), północnym-wschodzie 

(Wągrowiec, Gniezno) i wschodzie województwa (Koło) były najbardziej zróżnicowane 

wewnętrznie pod względem dostępności przedszkoli. W tej grupie znalazła się ponadto strefa 

oddziaływania Leszna. Wartości współczynników zmienności charakteryzujące wymienione 

strefy wpływów przekraczały 20%. W obszarach tych szczególnie niską liczbę dzieci  

w przedszkolach w stosunku do ogólnej populacji dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 

zidentyfikowano w gminach wiejskich. Zauważyć jednak należy, że dostępność przedszkoli  

w tych miejscach poprawiały placówki obecne w miastach powiatowych, na co wskazywały 

wyraźnie wyższe wartości analizowanego wskaźnika w rdzeniach obszarów oddziaływania. 

W 10 miastach liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym przewyższała całkowitą 

liczbę dzieci w wieku 3-6 lat. Wynik taki był możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyjmowania 

do przedszkoli dzieci zamieszkałych w innych gminach. 
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Ryc. 3.30. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w obszarach oddziaływania miast średnich województwa 
wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Najmniejsze nierówności wewnątrzobszarowe w zakresie dostępności przedszkoli 

cechowały obszary odziaływania Grodziska Wielkopolskiego (współczynnik zmienności 

wynosił tylko 4,6%), Nowego Tomyśla (6,2%) i Gostynia (6,4%). W pięciu innych strefach 

wpływów, położonych głównie w południowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce, wartości 

współczynników zmienności nie przekraczały 10%. 

W badanym zbiorze jednostek wartości wskaźnika liczby uczniów w szkołach 

podstawowych przypadających na 1 oddział wahały się od 15,6 w obszarze wpływów 

Koła do 19,1 w strefach ciążenia Szamotuł i Śremu (ryc. 3.31). Niewielkie zróżnicowanie 

wartości tego wskaźnika wynikało z jednej strony z uwarunkowań administracyjno-prawnych 

związanych z organizacją szkolnictwa, a z drugiej ze stopnia agregacji danych (poziom 

obszarów oddziaływania), co dodatkowo redukowało różnice występujące w skali lokalnej. 

Nie zaobserwowano wyraźnych prawidłowości w zakresie zróżnicowania przeciętnej 

wielkości oddziałów szkolnych na badanym obszarze. Wysokie wartości wskaźnika (powyżej 

20 uczniów) cechowały zarówno miasta średnie (Złotów, Czarnków, Wągrowiec, Turek, Nowy 

Tomyśl, Śrem, Kępno, Września), mniejsze gminy miejsko-wiejskie (Przedecz, Krzywiń, 

Ostroróg, Sieraków, Czempiń, Człopa), jak i gminy wiejskie (Strzałkowo, Budzyń, Kaźmierz, 

Bralin). Niewielkie oddziały szkolne były domeną głównie niewielkich demograficznie gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich, nierzadko położonych w większych odległościach od miast-

rdzeni obszarów oddziaływania. Gminy z przeciętnie mniejszymi oddziałami w szkołach 

podstawowych częściej zlokalizowane były we wschodnich częściach województwa  

(w obszarach oddziaływania Turku, Koła, Konina i Słupcy). 

Największe zróżnicowanie wewnętrzne badanego wskaźnika zidentyfikowano  

w obszarach oddziaływania Koła, Środy Wielkopolskiej, Kępna i Czarnkowa. Współczynniki 

zmienności opisujące nierówności w tych miejscach przekraczały 19%. Przeciwna sytuacja 

występowała w strefach ciążenia Obornik i Wolsztyna, gdzie wartości współczynników 

zmienności nie przekraczały 5%. 

Większe zróżnicowanie międzyobszarowe dało się zaobserwować podczas analizy 

wskaźnika liczby porad lekarskich udzielonych w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej na 1 mieszkańca, który może służyć jako zmienna symptomatyczna, obrazująca 

z jednej strony poziom dostępności usług medycznych, a z drugiej stan zdrowia 

mieszkańców (ryc. 3.32). Najwyższe wartości (nie mniejsze niż pięć porad per capita) 

cechowały obszary oddziaływania Pleszewa, Nowego Tomyśla, Rawicza, Piły, Słupcy, 

Złotowa i Czarnkowa. Z kolei najniższe stany (nieprzekraczające czterech porad per capita) 

odnotowano w strefach wpływów Międzychodu, Szamotuł i Grodziska. 

Do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie pod względem wartości analizowanego 

wskaźnika należały obszary oddziaływania Szamotuł (współczynnik zmienności sięgał blisko 

120%), Czarnkowa (103,6%) i Chodzieży (71,0%). Z kolei niewielkie różnice pomiędzy 

gminami odnotowano w strefach wpływów Trzcianki (7,2%), Wolsztyna (8,4%), Obornik 

(14,3%) i Jarocina (19,8%). 

Trudno jednoznacznie wyjaśnić zróżnicowanie przestrzenne wartości badanego 

wskaźnika. Wynika to z faktu, że zdrowie populacji nie jest prostym i bezpośrednim odbiciem 

uwarunkowań demograficznych, społecznych, środowiskowych czy ekonomicznych, a na 

korzystanie ze świadczeń medycznych wpływa również szereg czynników związanych  

z przyzwyczajeniami, tradycją czy kulturą. Stąd problematyczne było doszukiwanie się 

wyraźnych tendencji przestrzennych w rozmieszczeniu wartości wskaźnika liczby porad 

lekarskich przypadających na 1 mieszkańca. 
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Ryc. 3.31. Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkołach podstawowych w obszarach oddziaływania miast średnich województwa 
wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.32. Liczba porad lekarskich udzielonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca w obszarach oddziaływania miast 
średnich województwa wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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3.3.7. Środowisko 

Rozkład przestrzenny wielkości odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu 

odpadów wskazuje, że najbardziej proekologiczne postawy w tym zakresie wykazywali 

mieszkańcy obszarów położonych w południowej i wschodniej części Wielkopolski (ryc. 3.33). 

Najwyższe wartości analizowanego wskaźnika odnotowano w strefach oddziaływania Słupcy 

i Ostrzeszowa (powyżej 40%), a także Koła, Konina i Kępna (ponad 30%). Odwrotna sytuacja 

występowała w obszarach ciążenia Wrześni, Kościana, Czarnkowa i Międzychodu, gdzie 

mniej niż 15% ogółu odpadów pochodziło z selektywnej zbiórki.  

Warto zauważyć, że wśród badanych gmin tworzących strefy oddziaływania, tylko  

w dziewięciu przypadkach więcej niż połowę masy odpadów zebrano selektywnie. Większość 

z nich należało do wcześniej wspomnianych obszarów wpływów miast średnich wschodniej 

Wielkopolski. Gminy o najniższym udziale zlokalizowane były natomiast w centralnej części 

województwa. Nie dało się zidentyfikować prawidłowości w zakresie wielkości tych gmin, ich 

statusu administracyjnego czy też odległości od większych miast. Wydaje się, że skala 

selektywnej zbiórki odpadów zależy głównie od aktywności organizatorów gospodarowania 

odpadami w poszczególnych gminach. 

W związku z lokalnymi uwarunkowaniami selektywnej zbiórki odpadów odnotowano 

wysokie zróżnicowanie wewnętrzne obszarów oddziaływania wielkopolskich miast średnich  

w zakresie analizowanego wskaźnika. Skrajnie duże nierówności między gminami cechowały 

strefy wpływów Obornik (współczynnik zmienności przekraczał 85%) oraz Rawicza (niemal 

75%). Najbardziej spójne wewnętrznie okazały się strefy ciążenia Gostynia, Szamotuł, Kępna 

i Środy Wielkopolskiej (współczynniki zmienności nie przekraczały 20%). 

Odmienne tendencje przestrzenne występowały w przypadku odsetka ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków, obrazującego stopień dostępu do oczyszczalni. Tym 

razem obszary oddziaływania położone na wschodzie i południu województwa należały do 

miejsc o najniższym poziomie dostępu – wartości wskaźnika nie przekraczały tam 60%  

(ryc. 3.34). Najniższy odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni cechował strefy wpływów 

Koła i Turku (niewiele poniżej 50%). Z kolei najbardziej powszechny dostęp do oczyszczalni 

ścieków mieli mieszkańcy obszarów oddziaływania największych miast średnich (za 

wyjątkiem Konina). Wśród liderów znalazły się strefy wpływów Piły, Chodzieży, Leszna, 

Jarocina, Śremu, Wolsztyna, Kościana i Gniezna (wszędzie wartość wskaźnika powyżej 

75%, a w obszarze oddziaływania Piły nawet 90%). 

W przypadku tego wskaźnika do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie obszarów 

należały strefy oddziaływania Turku (współczynnik zmienności przekraczał 80%), Konina, 

Pleszewa i Koła (powyżej 60%). Niewielkie różnice międzygminne zidentyfikowano natomiast 

w obszarach wpływów Trzcianki i Międzychodu (współczynniki zmienności wynosiły ok. 8%). 

Oczyszczalnie ścieków, podobnie jak wcześniej opisane instalacje kanalizacyjna  

i gazowa, funkcjonowały głównie na terenie miast średnich, stąd duże różnice identyfikowane 

w układzie miasto-wieś. W takich miastach jak Koło, Leszno, Konin, Śrem, Chodzież, Złotów, 

Czarnków, Kościan, Wągrowiec, Piła, Wolsztyn i Turek niemal 100% ludności korzystało  

z oczyszczalni ścieków. Z drugiej strony aż w 20 gminach dostępność oczyszczalni była 

ograniczona, a wartości wskaźnika nie przekraczały 25%. Największą część tych gmin 

stanowiły gminy wiejskie, położone w strefach wpływów Konina, Koła i Turku. Warto zwrócić 

uwagę również na niskie wartości, które charakteryzowały gminy wiejskie obwarzankowe, 

mające swoje siedziby w miastach powiatowych (Wągrowiec, Gniezno, Słupca, Koło, Turek). 
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Ryc. 3.33. Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.34. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Zdecydowanie wyższy stopień pokrycia powierzchni lasem i terenami zieleni 

charakteryzował obszary oddziaływania położone w północnej i zachodniej części regionu niż 

obszary centralnej, południowej i wschodniej Wielkopolski (ryc. 3.35). Najwyższy udział 

powierzchni porośniętej lasem i terenów zieleni urządzonej odnotowano w strefach wpływów 

Trzcianki (niemal 60%), Czarnkowa (52,6%), Międzychodu (46,5%) i Nowego Tomyśla 

(41,1%). W kolejnych sześciu obszarach ciążenia położonych w tej części regionu wskaźnik 

przekraczał wartość 30%. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1998) 

były to zasobne w lasy obszary Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (Kotlina Gorzowska, 

Dolina Środkowej Noteci), zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego (Pojezierze 

Poznańskie) i południowej części Pojezierza Południowopomorskiego (Dolina Gwdy, 

Równina Wałecka). Odmienna sytuacja występowała w strefach wpływów Koła, Kościana  

i Gostynia, gdzie w strukturze użytkowania gruntów lasy i tereny zieleni nie stanowiły więcej 

niż 15%. Wartości poniżej 20% cechowały ponadto osiem innych obszarów oddziaływania. 

Wyjątek od zasadniczo niższych wartości wskaźnika we wschodniej i południowo-wschodniej 

części regionu stanowiła strefa ciążenia Ostrzeszowa, gdzie aż 36,1% powierzchni pokrywały 

lasy i tereny zieleni. Wynikało to z wysokiej lesistości trzech z pięciu gmin tworzących tę 

strefę (Ostrzeszów, Kobyla Góra i Międzybórz), położonych w geograficznym regionie 

Wzgórz Ostrzeszowskich będących częścią Wału Trzebnickiego (Kondracki, 1998). 

Najbardziej zróżnicowany wewnętrznie był w badanym zakresie obszar oddziaływania 

Słupcy. Charakteryzująca go wartość współczynnika zmienności sięgała prawie 100%, co 

było rezultatem niewspółmiernie wysokiego udziału lasów w gminie Powidz (występujące 

wyspowo połacie lasów Powidzkiego Parku Krajobrazowego) w stosunku do pozostałych 

gmin tworzących ten obszar. Duże dysproporcje odnotowano ponadto w strefach wpływów 

Pleszewa i Krotoszyna (współczynniki zmienności powyżej 70%), gdzie kontrastowały ze 

sobą gminy typowo rolnicze z gminami o bardziej urozmaiconym krajobrazie, z większymi 

powierzchniami zarówno lasów, jak i pól uprawnych. Największe wewnątrzobszarowe 

podobieństwo cechowało strefę ciążenia Śremu (współczynnik zmienności wynosił 15,5%). 

 

3.3.8. Atrakcyjność turystyczna 

Analizę atrakcyjności turystycznej obszarów oddziaływania miast przeprowadzono na 

podstawie wskaźników oceniających z jednej strony stan i dostępność bazy noclegowej 

(strona podażowa), a z drugiej strony natężenie ruchu turystycznego (strona popytowa). 

Ryciny obrazujące zmienność przestrzenną wartości wskaźników liczby obiektów 

noclegowych na 10 tys. ludności (ryc. 3.36), liczby miejsc noclegowych na  

1 000 ludności (ryc. 3.37) oraz liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 

1 000 ludności (ryc. 3.38) wskazywały na podobne prawidłowości w zakresie zróżnicowania 

atrakcyjności turystycznej obszarów oddziaływania wielkopolskich miast średnich. Pod 

względem dostępności obiektów i miejsc noclegowych wyróżniały się strefy ciążenia 

Międzychodu i Wolsztyna oraz Gniezna, Słupcy i Leszna. W obszarze wpływów Międzychodu 

na każde 10 tys. ludności przypadało 5,9 obiektów noclegowych, w strefie Wolsztyna 5,0, zaś 

w strefach Gniezna, Słupcy i Leszna wartości te kształtowały się na poziomie 3,5-4,0 

obiektów. Z kolei wskaźnik dotyczący liczby miejsc noclegowych na 1 000 ludności  

w obszarze ciążenia Międzychodu wynosił 50,8, w strefie Wolsztyna 32,0, a w strefach 

Leszna, Gniezna i Słupcy oscylował w granicach 16-22 miejsc. Relatywnie wysokie wartości 

wskaźnik przyjmował także w obszarze oddziaływania Konina (17,1 na 1 000 ludności).  
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Ryc. 3.35. Udział lasów i terenów zieleni w powierzchni ogółem w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.36. Liczba obiektów noclegowych na 10 tys. ludności w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego 
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.37. Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności w obszarach oddziaływania miast średnich województwa wielkopolskiego  
(A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.38. Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności w obszarach oddziaływania miast średnich województwa 
wielkopolskiego (A – wartości wskaźnika, B – zróżnicowanie wewnętrzne, międzygminne) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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 Wyróżnione strefy oddziaływania Leszna, Międzychodu i Wolsztyna należały ponadto 

do miejsc o wysokim natężeniu zagranicznego ruchu turystycznego – liczba noclegów 

udzielonych turystom zagranicznym na 1 000 ludności wynosiła tam odpowiednio 171,4, 

165,6 i 139,5. Najwyższe wartości tego wskaźnika odnotowano jednak w obszarach wpływów 

Czarnkowa (318,3), Nowego Tomyśla (226,7) oraz Wrześni (174,9).  

Uzyskane rezultaty wynikały głównie z rozmieszczenia najbardziej atrakcyjnych 

walorów naturalnych Wielkopolski, które w połączeniu z zagospodarowaniem turystycznym 

sprzyjały rozwojowi turystyki. Do najatrakcyjniejszych miejsc należały gminy położone nad 

jeziorami, nierzadko na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody, z dużymi 

połaciami lasów. Wśród tych gmin znalazły się m.in. Sieraków w obszarze oddziaływania 

Międzychodu, Przemęt w strefie wpływów Wolsztyna, Witkowo ciążące do Gniezna, Powidz  

i Ostrowite w zasięgu oddziaływania Słupcy, Ślesin w strefie wpływów Konina, czy też 

Włoszakowice w otoczeniu Leszna. 

Miejscami o najsłabiej rozwiniętych funkcjach turystycznych były obszary 

oddziaływania Rawicza, Turku, Kępna, Obornik, Wągrowca, Krotoszyna i Koła. 

Wyniki analizy wykazały ponadto, że obszary wpływów wielkopolskich miast średnich 

były w dużym stopniu wewnętrznie zróżnicowane. W przypadku wskaźników oceniających 

bazę turystyczną (obiekty i miejsca noclegowe) skrajnie wysokie nierówności (mierzone 

wartością współczynników zmienności) zidentyfikowano w strefach wpływów Turku (228,5%  

i 238,6%), Ostrzeszowa (193,3% i 210,5%) oraz Konina (192,2% i 255,2%). Z kolei 

zróżnicowanie wartości wskaźnika charakteryzującego zagraniczny ruch turystyczny było 

najwyższe w obszarach oddziaływania Piły (282,8%), Turku (280,0%) i Gostynia (238,4%). 

Najmniej zróżnicowane wewnętrznie pod względem infrastruktury turystycznej były 

strefy wpływów Chodzieży, Kościana, Nowego Tomyśla, Trzcianki, Śremu i Grodziska 

Wielkopolskiego, a w odniesieniu do ruchu turystów zza granicy – obszary ciążenia 

Chodzieży, Międzychodu, Jarocina, Kościana i Złotowa. Wartości współczynników 

zmienności charakteryzujące nierówności międzygminne w tych obszarach, pomimo że 

należały do najniższych w badanym zbiorze, były jednak relatywnie bardzo wysokie –  

w przypadku obiektów noclegowych sięgały 60%, w odniesieniu do miejsc noclegowych 

dochodziły do 100%, a dla ruchu turystycznego sięgały nawet niewiele poniżej 120%. 

Tak wysokie dysproporcje międzygminne wynikały z faktu, że wśród badanych stref 

ciążenia miast średnich nie było obszaru typowo turystycznego (takiego, jaki tworzą np. 

gminy nadmorskie, górskie, uzdrowiskowe), a atrakcyjne turystycznie miejsca występowały 

wyspowo na terenie całego województwa. Zatem wysokie wartości wskaźników atrakcyjności 

turystycznej najczęściej współwystępowały z niskimi ich wartościami w otoczeniu, co miało 

swoje odzwierciedlenie w polaryzacji badanej przestrzeni. 

 

3.4. Porównanie wyników delimitacji obszarów oddziaływania miast 

powiatowych. Wnioski z przeprowadzonych procedur badawczych 

Przeprowadzone w tej części opracowania procedury delimitacyjne obszarów 

oddziaływania miast powiatowych Wielkopolski pozwoliły na uzyskanie oryginalnych wyników 

przybliżających tytułowe zagadnienie rozdziału. Umożliwiły ponadto sformułowanie konkluzji  

i rekomendacji istotnych zarówno z poznawczego, jak i aplikacyjnego punktu widzenia. 

Procedura bazująca na identyfikacji i analizie faktycznych powiązań miast z ich 

otoczeniem doprowadziła do wyznaczenia stref, którym najbliżej do koncepcji teoretycznej 
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dziennych systemów miejskich. Zwraca się w niej uwagę przede wszystkim na intensywność 

przemieszczeń związanych z aktywnością zawodową i zaspokajaniem popytu na różnego 

rodzaju usługi (Śleszyński, 2013).  

Wyznaczone strefy mają również cechy obszarów funkcjonalnych miast. O możliwości 

utożsamiania tych stref z miejskimi obszarami funkcjonalnymi przemawiają dwa zasadnicze 

argumenty. Po pierwsze są one spójne pod względem przestrzennym (ciągłe przestrzenie), 

czyli składają się tylko z gmin sąsiadujących ze sobą. Po drugie do ich delimitacji 

wykorzystane zostały wyłącznie kryteria powiązań funkcjonalnych (w zakresie dojazdów do 

pracy, ruchu migracyjnego ludności, dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych, miejsc leczenia 

szpitalnego oraz połączeń publicznym transportem zbiorowym). Tego typu powiązania 

społeczno-gospodarcze o charakterze cyrkulacyjno-wahadłowym są typowym wyznacznikiem 

zasięgów oddziaływania miast w koncepcjach obszarów, czy też regionów funkcjonalnych 

miast. 

Równocześnie nadmienić należy, że w literaturze przedmiotu definicje miejskich 

obszarów funkcjonalnych często uzupełniane są o kwestie związane ze stopniem 

zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a podczas ich delimitacji stosuje się kryteria 

morfologiczne odnoszące się np. do gęstości zaludnienia, odsetka terenów zabudowanych  

i zurbanizowanych, poziomu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wyznaczone obszary 

oddziaływania nie były badane pod tym kątem, jednak można przypuszczać, że ze względu 

na rolniczy charakter dużej części województwa wielkopolskiego wiele gmin nie spełniałoby 

kryteriów morfologicznych. Niemniej nawet w przypadku delimitacji obszarów funkcjonalnych 

stolic województw i największych miast w Polsce warunek ten nie jest traktowany 

restrykcyjnie, a do stref oddziaływania zaliczane są nierzadko gminy o typowo wiejskim, 

rolniczym lub leśnym charakterze. Tym bardziej w strefach podmiejskich miast powiatowych, 

z których duża część należy do ośrodków średniej wielkości, trudno oczekiwać wysokiego 

poziomu urbanizacji. Pewną namiastką kryteriów morfologicznych było wykorzystanie  

w analizie wskaźnika liczby zameldowań z rdzenia obszaru oddziaływania na 1 000 ludności 

gminy, który obrazował postęp procesów suburbanizacyjnych w otoczeniu badanych miast. 

W sytuacji braku jednoznacznych i bezspornych koncepcji objaśniających zagadnienia 

oddziaływania miast oraz zdając sobie sprawę z pewnych różnic znaczeniowych pomiędzy 

stosowanymi w literaturze przedmiotu terminami wyznaczone w ramach pierwszej procedury 

badawczej strefy oddziaływania w dalszej części rozdziału będą utożsamiane z miejskimi 

obszarami funkcjonalnymi. 

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 społeczno-gospodarczy nagromadzony w poszczególnych 

miastach powiatowych oraz odległość dzieląca te miasta od gmin stanowiących ich 

teoretyczne zaplecze. W związku z tym zasięgi grawitacyjne mogą być uznane za układ 

modelowy i wykorzystane do porównania i weryfikacji stref wyznaczonych na podstawie 

rzeczywistych powiązań (miejskich obszarów oddziaływania). Zaletą tego podejścia jest 

ponadto wyczerpujący podział badanej przestrzeni oraz rozłączność poszczególnych 

obszarów (każda gmina jest w zasięgu oddziaływania tylko jednego miasta powiatowego,  

z którym siła ciążenia jest największa). Ułatwia to agregację danych i analizę społeczno-

gospodarczą obszarów oddziaływania (co jest trudne w przypadku gdy gmina znajduje się  

w zasięgu wpływów więcej niż jednego miasta). 
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Wyniki przeprowadzonych procedur delimitacyjnych wykazały wiele podobieństw, ale  

i pewne rozbieżności w zakresie przebiegu granic obszarów oddziaływania miast 

powiatowych Wielkopolski. Spośród 194 gmin województwa wielkopolskiego, stanowiących 

potencjalne strefy ciążenia 32 miast (31 miast będących siedzibami powiatów oraz Trzcianki) 

w obszarze oddziaływania tego samego miasta, bez względu na zastosowaną procedurę 

delimitacyjną, znalazło się 150 gmin (ponad 77%). Różnice i podobieństwa w przebiegu 

granic obszarów oddziaływania (grawitacyjnych i funkcjonalnych) oraz ich charakterystyka 

społeczno-gospodarcza dały podstawę do wyciągnięcia następujących wniosków  

i rekomendacji dla władz publicznych w zakresie kreowania polityki rozwoju: 

1) 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 i w żadnym przypadku nie 

obejmowały gmin spoza Wielkopolski. Oznacza to, że uwarunkowania instytucjonalno-

administracyjne są istotną determinantą kształtowania się powiązań pomiędzy 

miastami i ich otoczeniem.  

2) Gminy z sąsiednich województw grawitacyjnie ciążące do wielkopolskich miast 

powiatowych należy brać przede wszystkim pod uwagę podczas kształtowania 

przestrzennej organizacji usług rynkowych. Nie powinny zatem stanowić przedmiotu 

większego zainteresowania wielkopolskich instytucji administracji publicznej. Należy 

domniemywać, że ich związki z badanymi miastami będą większe w działalnościach 

mniej zinstytucjonalizowanych i podporządkowanych administracyjnie (handel, kultura, 

rzemiosło, telekomunikacja, turystyka, rekreacja, prywatna opieka medyczna, edukacja 

itp.). 

3) 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. 

4) Ponad połowa gmin, o których mowa w punkcie 3, znalazła się poza zasięgiem 

oddziaływania miast powiatowych 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 ich za jednostki 

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). 

5) Wśród obszarów oddziaływania, których granice były zbieżne w obu procedurach 

delimitacyjnych znalazły się strefy wpływów Chodzieży, Pleszewa i Śremu. Obszary te 

pokrywały się równocześnie z granicami właściwych powiatów (chodzieskiego, 

pleszewskiego i śremskiego). 
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6) Do miast powiatowych słabiej oddziałujących na otoczenie niż by to wynikało z siły 

przyciągania grawitacyjnego należały Szamotuły i Kalisz (zasięgi funkcjonalne 

mniejsze o trzy gminy od zasięgów grawitacyjnych), Gostyń, Koło, Krotoszyn i Konin 

(mniejsze o dwie gminy), a także Trzcianka, Jarocin, Rawicz, Słupca, Turek, Wolsztyn, 

Września i Poznań (mniejsze o jedną gminę). 

7) Większy zasięg obszarów funkcjonalnych w stosunku do grawitacyjnych miały miasta 

Leszno (większy o trzy gminy), Ostrzeszów i Wągrowiec (większy o dwie gminy),  

a także Czarnków, Gniezno, Kępno, Nowy Tomyśl oraz Ostrów Wielkopolski (większy 

o jedną gminę). 

8) 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 na otoczenie. 

9) Niewielką siłę oddziaływania na otoczenie miały ponadto Międzychód, Oborniki, 

Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Czarnków i Chodzież. W przypadku 

Czarnkowa i Międzychodu kluczową rolę odgrywał niski potencjał demograficzny  

i społeczno-gospodarczy tych miast, natomiast pozostałe jednostki położone były  

w strefie intensywnych oddziaływań innych dużych miast (przede wszystkim Poznania  

i Piły), co znacznie ograniczało zasięgi przestrzenne ich wpływów. 

10) Najsilniejsze demograficznie były strefy wpływów Poznania, Kalisza, Konina, Gniezna, 

Ostrowa Wielkopolskiego, Piły i Leszna. Oznacza to, że o potencjale ludnościowym 

obszaru oddziaływania decydowała w największym stopniu wielkość populacji jego 

miasta-rdzenia (współczynnik korelacji pomiędzy liczbą ludności w rdzeniu a liczbą 

ludności w strefie zewnętrznej wynosił 0,97, a po wyeliminowaniu Poznania, jako 

obserwacji odstającej, wartość współczynnika wciąż utrzymywała się na wysokim 

poziomie 0,74). Z kolei największa stopa wzrostu ludności cechowała obszary 

położone w centralnej i południowo-zachodniej części województwa (strefy wpływów 

Poznania i Leszna oraz obszary sąsiadujące z tymi strefami). Wydaje się, że bliskość 

Poznania jest czynnikiem przyciągającym nowych mieszkańców, a obszary 

oddziaływania w centralnej i południowo-zachodniej Wielkopolsce, m.in. dzięki dobrym 

połączeniom komunikacyjnym ze stolicą województwa i niższym kosztom życia, 

stwarzają najbardziej atrakcyjne środowisko zamieszkania. 

11) Najwyższy poziom rozwoju gospodarczego cechował obszar oddziaływania Poznania, 

a oprócz tego Leszna, Nowego Tomyśla, Grodziska Wielkopolskiego, Kępna, Śremu, 

Wolsztyna i Wrześni. Obszary te wyróżniały się przede wszystkim niskim udziałem 

bezrobotnych i wysokim poziomem przedsiębiorczości (zarówno w zakresie dużych 

firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych). W związku z tym można było 

wskazać trzy główne bieguny wzrostu w województwie: centralny z Poznaniem  

i przylegającymi obszarami oddziaływania (szczególnie w linii autostrady A2), 

południowo-zachodni ze strefami ciążenia Leszna i Wolsztyna oraz południowy  

z obszarem oddziaływania Kępna. 
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12) Poziom rozwoju infrastruktury technicznej (w zakresie dostępu ludności do 

komunalnych instalacji sieciowych i oczyszczalni ścieków) był najwyższy w obszarach 

oddziaływania Poznania, Leszna, a także Piły i Chodzieży.  

13) Najlepszymi warunkami do rozwoju turystyki dysponują obszary wpływów 

Międzychodu, Wolsztyna, Gniezna, Leszna, Słupcy i Chodzieży. Rozbudowana baza 

noclegowa, w połączeniu z walorami naturalnymi i historyczno-kulturowymi, 

predestynuje te obszary do rozwoju funkcji turystycznych. Równocześnie, ze względu 

na wysoki udział lasów i terenów zieleni w strukturze użytkowania terenu, atrakcyjne 

turystycznie mogą być obszary w otoczeniu Trzcianki i Czarnkowa, Piły, Złotowa, 

Nowego Tomyśla, Szamotuł i Ostrzeszowa.  

14) Znacznie mniej korzystne warunki życia panowały w obszarach oddziaływania miast 

położonych we wschodniej części województwa (w strefach wpływów Koła, Turku, 

Słupcy, Pleszewa, ale także Konina). Odzwierciedlało się to we wskaźnikach 

oceniających zarówno poziom rozwoju gospodarczego, wyposażenia 

infrastrukturalnego, jak i sytuację demograficzną. W związku z tym, że niższy poziom 

rozwoju charakteryzował obszary zajmowane niegdyś przez zabór rosyjski stwierdzić 

można, że pomimo stu lat, jakie minęły od czasów odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku, historyczne uwarunkowania cały czas kształtują 

zróżnicowanie przestrzenne wielu zjawisk społeczno-gospodarczych. Realizacja 

wyrównawczej polityki rozwoju powinna zatem wiązać się z koncentracją wsparcia 

finansowego i rzeczowego na tych obszarach. 

15) Pewne problemy rozwojowe zauważalne były ponadto w obszarach przygranicznych 

na północy Wielkopolski (w strefach oddziaływania Złotowa, Wągrowca i Czarnkowa). 

Związane to było z niższym poziomem przedsiębiorczości, mniejszą zamożnością 

mieszkańców i podwyższonymi (choć i tak relatywnie niskimi) wskaźnikami bezrobocia. 

Obszary te położone są peryferyjnie przez co trudniej im odbierać impulsy rozwojowe 

płynące z wielkopolskich biegunów wzrostu. Stąd równie ważne jest objęcie ich 

programami wsparcia i integracji z centrum województwa. 

16) Jak wcześniej wspomniano, bliskość Poznania jest istotnym czynnikiem 

przyczyniającym się do rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego 

badanych obszarów. Pamiętać jednak należy, że dominująca pozycja stolicy 

województwa może również destruktywnie wpływać na rozwój mniejszych miast 

powiatowych i skalę ich oddziaływania. Rozwój systemów transportowych i wzrost 

mobilności mieszkańców może, poprzez coraz liczniejsze powiązania gmin 

peryferyjnych z Poznaniem, powodować zmiany kierunku ich ciążenia z miast 

powiatowych na stolicę regionu. Równocześnie mogą pogłębić się, obserwowane już 

od pewnego czasu, negatywne efekty oddziaływania ośrodka centralnego na otoczenie 

polegające m.in. na drenażu wykwalifikowanych zasobów ludzkich z miejsc o niższym 

poziomie rozwoju. Prowadzić to może do polaryzacji rozwojowej i dywergencji 

poziomów rozwoju poszczególnych obszarów. W takiej sytuacji interwencja publiczna 

prowadzona w ramach polityki rozwoju powinna mieć na celu poprawę 

konkurencyjności gospodarek lokalnych i stwarzanie możliwości rozprzestrzeniania 

impulsów wzrostowych na mniej rozwinięte obszary, z równoczesną kontrolą i redukcją 

lub przynajmniej utrzymaniem poziomu wewnątrzregionalnego zróżnicowania.  

17) W aspekcie metodycznym podkreślić należy skuteczność i potencjał badawczy obu 

wykorzystanych procedur delimitacyjnych. Pamiętać jednak należy o założeniu, 
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zgodnie z którym rdzenie obszarów oddziaływania ustalone były arbitralnie jako miasta 

powiatowe. Miasta te traktowane były równorzędnie, przyjmując przy tym, że każde  

z nich ciąży do samego siebie. W związku z powyższym rekomendować można 

kolejne badanie, w którym w pierwszej kolejności określona zostanie funkcjonalna 

hierarchia ośrodków osadniczych (miasta o regionalnym, subregionalnym, 

ponadlokalnym i lokalnym zasięgu oddziaływania), następnie przeprowadzona będzie 

delimitacja stref oddziaływania z uwzględnieniem rangi miasta, a finalnie wypracowana 

zostanie hierarchiczna struktura obszarów oddziaływania (obszary lokalne wchodzące 

w skład ponadlokalnych, zasięgi ponadlokalne tworzące zasięgi subregionalne,  

a subregionalne składające się na regionalne). 
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Rozdział 4. Polityka miejska w województwie wielkopolskim 

4.1. Działania na poziomie lokalnym na rzecz kreowania rozwoju miast 

średnich 

Samorząd gminny w Polsce, w myśl rozwiązań ustawowych, jest „samodzielnym 

podmiotem gospodarującym, dysponującym określonym zakresem swobody w decydowaniu 

o sobie, drodze swojego rozwoju, wspólnym majątku oraz realizacji zadań publicznych”  

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506; Ziółkowski, 2015). Gminy kreując politykę rozwoju z jednej 

strony dążą do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji wymagań ustawowych 

w tym zakresie, z drugiej natomiast kreują procesy rozwojowe, opierając się na potencjałach 

endogenicznych oraz minimalizując zagrożenia egzogeniczne. Obowiązek sterowania 

procesami rozwoju władze lokalne realizują poprzez działania regulacyjne, inicjujące, 

organizujące i stymulacyjne (Ziółkowski, 2015). Głównym dokumentem, w którym władze 

gminy określają priorytety prowadzonej polityki, jest strategia rozwoju gminy. Jest to 

dokument fakultatywny, określający gospodarcze cele rozwojowe gminy (Wołowiec, Reśko, 

2012). Innymi istotnymi dokumentami, które pełnią uzupełniającą względem strategii rolę są 

m.in. strategie sektorowe: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (strategia rozwoju przestrzennego gminy), program ochrony środowiska oraz 

gminny program rewitalizacji (Bernaciak, 2017), a także dokumenty będące operacjonalizacją 

strategii sektorowych – np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP),  

a także sektorowe dokumenty wykonawcze i towarzyszące – m.in. sektorowe programy 

środowiskowe, społeczne czy inwestycyjne (ryc. 4.1). 

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. W opisie przyjęto metodę indukcji, przechodząc od „szczegółu” – 

analizy strategii i działań sektorowych do „ogółu” – analizy strategii rozwoju. Tym samym 

ostatni z elementów tej części – zarządzanie obszarami miejskimi jest kluczowy z punktu 

widzenia całokształtu podejmowanych działań. Jako uzupełnienie tego rozdziału wskazano 

dobre praktyki w zarządzaniu rozwojem miast średnich, będące zestawem benchmarków 

możliwych do adaptacji w innych jednostkach miejskich, uzupełnione o tabele, w których 

znajdują się wskazane przez przedstawicieli urzędów miast (w drodze badania ankietowego) 

dobre praktyki, jakie są na ich terenie podejmowane.  

Główną metodą badawczą była analiza materiałów źródłowych, przede wszystkim 

polityk rozwoju i innych dokumentów strategicznych (programów ochrony środowiska, 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, polityk senioralnych, 

strategii promocji, strategii wspierania przedsiębiorczości, raportów o stanie gmin itp.),  

a także materiałów publikowanych w mediach społecznościowych, biuletynach informacji 

publicznej i na stronach internetowych miast. 
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Ryc. 4.1. Struktura podstawowych dokumentów strategicznych i operacyjnych w rozwoju gminy 

 

 

 

 

 

Strategia rozwoju gminy (program rozwoju) 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Strategia 

Strategia 

sektorowa 

Realizacja 

strategii 

sektorowej 

Program ochrony 

środowiska 

Gminny program 

rewitalizacji 

Sektorowe 

dokumenty 

wykonawcze i 

towarzyszące 

Operacjonali-

zacja strategii 
Wieloletnia prognoza finansowa 

Sektorowe programy 

środowiskowe – niska 

emisja, azbest, edukacja 

ekologiczna, 

zrównoważona 

mobilność, opieka nad 

zwierzętami 

Sektorowe programy 

społeczne – wsparcie i 

pomoc społeczna, 

włączenie społeczne 

Międzysekto-

rowe 

dokumenty 

operacyjne 

Plany rozbudowy i modernizacji infrastruktury, zaopatrzenia w media, 

zrównoważony transport 

Budżety gminy, budżety zadaniowe 

 
Źródło: Bernaciak 2017, s. 379 

 

4.1.1. Kształtowanie przestrzeni miejskiej 

Kształtowanie przestrzeni miejskiej w miastach średnich województwa wielkopolskiego 

odbywa się za pośrednictwem szeregu dokumentów strategicznych, aktów prawa 

miejscowego oraz decyzji administracyjnych. Ostateczny wpływ na kształt przestrzeni mają 

zatem zarówno władze lokalne, jak i indywidualni użytkownicy poprzez podejmowane decyzje 

inwestycyjne. Kluczowym dokumentem z zakresu kształtowania przestrzeni w gminach jest 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przygotowywane  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). Rozpatrywanie studium jako 

dokumentu strategicznego ma dwojakie podłoże. Z jednej strony jest to dokument 

obejmujący cały obszar gminy, za pomocą którego prowadzi się politykę przestrzenną, w tym 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Niejako z definicji zatem jest narzędziem 

formułowania strategii w odniesieniu do przestrzeni gminy. Ponadto nie ma charakteru 

powszechnie obowiązującego, stanowi zatem narzędzie podobnej natury co strategia 

rozwoju. Z drugiej strony, jak podnoszą Barczak i Kowalewska (2015, s. 77) studium to 

„filozofia rozwoju przestrzenno-gospodarczego na przyszłość mogąca zachęcić do 

inwestowania”. Jest więc zarazem narzędziem strategii i promocji. Operacjonalizacja zapisów 

studium następuje w momencie uchwalenia na jego podstawie MPZP. Plan powinien być 

zatem kontynuacją identyczności zasad zagospodarowania terenu, które w studium 

sformułowane są w sposób ogólny (Barczak i Kowalewska, 2017).  

Tym samym podstawą skutecznego kształtowania przestrzeni w gminie jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zawarte w nim cele 

(priorytety), natomiast o operacjonalizacji tego dokumentu i jego wymiarze realizacyjnym 
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przesądzają MPZP. Wskaźnikiem właściwym do analizy w tym zakresie jest stopień pokrycia 

powierzchni gminy MPZP (tab. 4.1). 

Analiza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(dostępnych w publicznych zasobach rejestrów uchwał gmin lub stosownych zakładkach 

biuletynu informacji publicznej) pozwala stwierdzić, że zdecydowana większość badanych 

gmin posiada dokumenty stosunkowo niedawno opracowane lub będące aktualnie  

w procesie zmiany. Najstarsze opracowania pochodzą z lat 2005-2007, a najnowsze  

z 2019 roku. Co ważne, prowadzona w oparciu o nie polityka rozwoju przestrzeni miejskiej  

w gminach i miastach ma różną intensywność (o czym świadczy stopień pokrycia ich 

powierzchni MPZP), a część z tych dokumentów w ogóle nie posiada ogólnych celów 

proponowanych kierunków rozwoju przestrzennego. Wprawdzie ustawa o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga literalnie, aby studium taki element 

posiadało, jednak, zgodnie z art. 9 tej ustawy do sporządzenia studium przystępuje się  

„w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego” (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Trudno więc skutecznie realizować 

politykę przestrzenną i określać lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego bez 

nakreślenia ich ogólnych celów/kierunków, bez sformułowania ich priorytetów. Niektóre 

z dokumentów realizując ten postulat transponują cele z dokumentów strategicznych 

jednostek wyższego szczebla, np. planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

czy dokumentów własnych – np. strategii rozwoju miasta. Inne przyjmują model wskazania 

celu/priorytetu głównego, a następnie konkretnych kierunków, są także gminy, dla których 

takiego elementu w studium nie zidentyfikowano. Co ciekawe – dwie z gmin posiadają tak 

samo brzmiące i zhierarchizowane cele (autorem ich studiów jest ten sam podmiot 

zewnętrzny). Wydaje się, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – trudno bowiem, aby 

dwa odrębne ośrodki miały tożsame potencjały, wyzwania, problemy i podobnymi metodami 

chciały je niwelować, przyjmując identyczną hierarchię celów.  

Istotnym elementem analizowanych opracowań jest również bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. Włączenie go jako elementu studium wynikało bezpośrednio 

z zapisów ustawy o rewitalizacji z 2015 roku (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.), która 

wprowadziła zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Sporządzenie bilansu, obowiązkowe zarówno przed uchwaleniem nowego, jak i zmianą 

obowiązującego studium, miało odnosić się do obszarów o w pełni wykształconej, zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz do pozostałych 

obszarów, które w MPZP przewidziano pod zabudowę. Tym samym miało na celu określenie 

chłonności (również w podziale na funkcje zabudowy) tych dwóch rodzajów obszarów –  

o zwartej zabudowie i innych. Ponadto bilans miał określić, na podstawie analiz 

ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i demograficznych, maksymalne w skali 

gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, które będzie wyrażone w ilości powierzchni 

użytkowej zabudowy i podziale na funkcje zabudowy (Nowak, 2017). Z uwagi na stosunkowo 

krótki czas obowiązywania tych regulacji oraz wciąż rozwijające się orzecznictwo nie we 

wszystkich analizowanych opracowaniach ten element się pojawia. Jeśli jednak już się 

znajduje to jego forma jest jeszcze bardziej trudna do dokonywania porównań niż priorytety 

polityki przestrzennej. Omawiane elementy opracowano jako tabele w studium lub 

towarzyszącym mu opracowaniom, jako osobne rozdziały studium, odrębne dokumenty lub 

ich elementy, przez co element ten nie daje możliwości dokonania analizy porównawczej ani 

wyciągnięcia generalizujących wniosków. 
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Tab. 4.1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich cele oraz ich operacjonalizacja w postaci stopnia pokrycia 
powierzchni gminy MPZP w miastach średnich (gminach) województwa wielkopolskiego 

Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument* Cele 

Operacjonalizacja  
(% powierzchni 
objętej MPZP) 

Chodzież 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Chodzieży przyjęte uchwałą Nr LVII/421/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży  
z 18 października 2018 r. 

 zrównoważony rozwój, uwzględniający ochronę i kształtowanie środowiska 
przyrodniczego 

 stworzenie warunków rozwoju gospodarczego i zagospodarowania, 
podporządkowanego ochronie środowiska przyrodniczego i poprawa warunków bytu 
mieszkańców 

 jakość życia w mieście, czyli dążenie do osiągnięcia wysokiego standardu 
zaspokojenia potrzeb, stworzenia warunków dla rozwoju i dostępności usług i miejsc 
wypoczynku 

98,8% 

13,7%  
w opracowaniu 

Czarnków 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Czarnków przyjęte uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Czarnkowie  
z 20 grudnia 2018 r.  

 utrzymanie wiodących funkcji miasta (administracyjnej, mieszkaniowej, przemysłowej  
i usługowej) 

 utrzymanie takiego rozwoju miasta, które stwarzałoby dogodne warunki do poprawy 
jakości życia ludności poprzez wzrost i lepsze rozmieszczenie wszystkich elementów 
składających się na strukturę miasta (…) 

95% 

2% w opracowaniu 

Gniezno 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gniezno (z naniesieniem zmian studium w formie ujednoliconego tekstu) 
przyjęte uchwałą Nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z 27 lutego 2019 r. 

W studium jako podstawową zasadę̨ przyjęto zrównoważony rozwój, tj. zintegrowany 
rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny i kulturowy harmonizujący z przyrodą 

47,2% 

3,74%  
w opracowaniu 

Gostyń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Gostyń przyjęte uchwałą Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Gostyniu  
z 7 marca 2019 r. 

 rozwój gospodarczy miasta i gminy Gostyń 

 podniesienie jakości życia na terenie miasta i gminy Gostyń 

 optymalne wykorzystanie uwarunkowań środowiskowych zapewniających rozwój 
nowoczesnego i ekologicznego rolnictwa 

 kreowanie wizerunku Gostynia, jako miasta i gminy nowoczesnej, bezpiecznej  
i przyjaznej środowisku 

8,3% 

0,4%  
w opracowaniu 

Grodzisk 
Wielkopolski 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Grodzisk Wielkopolski przyjęte uchwałą nr IV/34/2019 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Wielkopolskim z 31 stycznia 2019 r. 

Cel nadrzędny: wzrost dobrobytu mieszkańców gminy.  

Cele strategiczne:  

 osiągniecie zrównoważonego rozwoju (…) 

 zachowanie i podniesienie walorów istniejącego środowiska kulturowego 

 usprawnienie komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej 

 zabezpieczenie miejsc pracy dla mieszkańców 

 zabezpieczenie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla ludności z terenu gminy 

 zabezpieczenie pełnej obsługi mieszkańców 

8% 

1% w opracowaniu 
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument* Cele 

Operacjonalizacja  
(% powierzchni 
objętej MPZP) 

Jarocin 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Jarocin przyjęte uchwałą Nr LIV/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie  
z 29 czerwca 2017 r. 

 stworzenie warunków dla intensywnej urbanizacji gminy i ekspansji terenów zabudowy 

 ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy (…) 

 stworzenie warunków przestrzennych dla aktywizacji rozwoju gospodarczego (…) 

 poprawa warunków zamieszkiwania m.in. poprzez stworzenie warunków 
przestrzennych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz odpowiednie 
doposażenie terenów osadniczych w zakresie infrastruktury technicznej 

 poprawa powiązań komunikacyjnych 

10,7% 

7,3%  
w opracowaniu 

Kępno 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Kępno przyjęte uchwałą nr XXXIV/247/2017 Rady Miasta w Kępnie  
z 19 stycznia 2017 r. 

Wszelkie działania powinny zmierzać ku rozwojowi miasta i gminy poprzez zintegrowanie 
działań politycznych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych przy zachowaniu 
równowagi przyrodniczej. Należy stworzyć możliwości inwestowania, mając na uwadze 
zachowanie i odnowę obszarów najcenniejszych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo 
(do tego sformułowano 33 cele operacyjne) 

100% 

Koło 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta 
Koła przyjęte uchwałą Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z 31 stycznia  
2018 r. 

Brak celów, jedynie ogólne zasady:  

 tworzenie warunków zmierzających do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców 
miasta 

 koordynacja rozwoju obszarów urbanizacji z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb 
oraz możliwości społecznych i gospodarczych 

 harmonijny, skoordynowany rozwój struktur osadniczych (…) 

 stałe dążenie do kształtowania i poprawy ładu przestrzennego (…) 

 ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego (…) 

 bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia i życia ludzi, ochrona mienia 

 rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej (…) 

54,2% 

Konin 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina przyjęte uchwałą Nr 42 Rady Miasta Konina z 25 lutego 2015 r. 

Cele transponowane ze Strategii rozwoju województwa, Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa, Strategii rozwoju miasta oraz wieloletnich programów 
inwestycyjnych, uzupełnione o cele ekologiczne 

94% 

5% w opracowaniu 

Kościan 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Kościana przyjęte uchwałą nr XXXVI/376/18 Rady Miejskiej Kościana  
z 11 października 2018 r. 

Nie zidentyfikowano 

17,1% 

4,3%  
w opracowaniu 

Krotoszyn 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Krotoszyn przyjęte uchwałą Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej  
w Krotoszynie z 21 lutego 2013 r. 

 rozwój infrastruktury technicznej 

 wspieranie rozwoju gospodarczego gminy 

 rozwój usług społecznych 

Ok. 30% 

1% w opracowaniu 

Leszno 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna 
przyjęte uchwałą Nr XLVII/646/2018 Rady Miejskiej Leszna z 26 kwietnia  
2018 r. 

Cele transponowane z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategii 
rozwoju województwa, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii 
rozwoju miasta 

Powyżej 70% 

14,6%  
w opracowaniu 

Międzychód Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Międzychód przyjęte uchwałą Nr LII/487/2017 Rady Miejskiej Międzychodu  

Cel główny: uzyskanie takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny  
i zrównoważony sposób wykorzysta swe walory przyrodnicze i kulturowe oraz własne 

100% 
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument* Cele 

Operacjonalizacja  
(% powierzchni 
objętej MPZP) 

z 19 grudnia 2017 r.  

(obecnie w procesie zmiany) 

zasoby dla potrzeb rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców (przypisanych 
10 celów cząstkowych) 

Nowy Tomyśl 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowy Tomyśl przyjęte uchwałą nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu z 24 sierpnia 2012 r. (obecnie w procesie zmiany) 

Zmieniona wersja kontynuuje dotychczasowe cele oraz transponuje je ze strategii 
rozwoju, precyzując jako dążenie do „rozwoju jakościowego – podniesienie standardów 
(funkcjonowanie gminy, jakość życia, jakość przestrzeni publicznych), a także rozwoju 
przestrzennego, zgodnie z potrzebami gminy, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 
ładu przestrzennego 

8% 

100%  
w opracowaniu 

Oborniki 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Oborniki przyjęte uchwałą nr LIII/810/18 Rady Miejskiej w Obornikach z 6 lipca 
2018 r. 

Sformułowane jedynie wytyczne kształtowania przemian struktury gminy 

0,89% 
0,12%  

w opracowaniu 

Ostrzeszów 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Ostrzeszów przyjęte uchwałą nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej  
w Ostrzeszowie z 28 marca 2019 r. 

Nie zidentyfikowano 

100% miasto 

1,59% obszar 
wiejski 

8% cała gmina 

Piła 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły przyjęte uchwałą nr VI/75/15 Rady Miasta Piły z 31 marca 2015 r.  

(obecnie w procesie zmiany) 

 modernizacja ponadlokalnych powiazań komunikacyjnych w zakresie dróg krajowych 
oraz państwowych i regionalnych linii kolejowych 

 rozbudowa infrastruktury technicznej na nowych terenach zainwestowania miejskiego 

 przekształcanie struktury miasta, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 
oraz cech krajobrazu kulturowego, w tym działania prowadzące do uwidocznienia jego 
walorów 

84,8% 

14,4%  
w opracowaniu 

Pleszew 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pleszew przyjęte uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie  
z 27 września 2018 r. 

Cele transponowane z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Strategii 
rozwoju miasta oraz sformułowane wytyczne kształtowania przemian struktury gminy 

35% 

14%  
w opracowaniu 

Rawicz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rawicz przyjęte uchwałą nr II/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z 28 listopada 2018 r. 

Cele transponowane z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Strategii 
rozwoju miasta 

2% 

0,5%  
w opracowaniu 

Słupca 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Słupcy przyjęte uchwałą nr XVIII/116/16 Rady Miasta Słupcy z 30 czerwca  
2016 r. 

 ochrona i wykorzystanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz 
dziedzictwa kulturowego 

 zapewnienie dobrych warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej (…) 

 kształtowanie terenów zielonych, rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z tworzeniem 
ofert turystyki, wypoczynku i sportu 

 tworzenie instrumentów kształtowania ładu przestrzennego 

 zapewnienie wysokiej jakości obsługi administracyjnej i zarządzania strategicznego 
przez aparat samorządowy (…) 

100% 

Szamotuły 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Szamotuły przyjęte uchwałą nr XXX/337/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły 
z 20 lutego 2017 r. (w procesie zmiany) 

Cel nadrzędny: zrównoważony rozwój gminy wspierany przez rozsądną politykę 
przestrzenną uwzględniającą położenie geograficzne gminy, stan zagospodarowania, 
potrzeby i możliwości rozwojowe, interes społeczny i gospodarczy mieszkańców, 
sprawne funkcjonowanie systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, wymogi 
ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego (oraz 13 celów 

b.d. 
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument* Cele 

Operacjonalizacja  
(% powierzchni 
objętej MPZP) 

szczegółowych zagospodarowania przestrzennego) 

Środa 
Wielkopolska 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Środa Wielkopolska przyjęte uchwałą Nr XXXVIII/618/2016 Rady Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej z 24 listopada 2016 r. 

Nie zidentyfikowano b.d. 

Śrem 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Śrem przyjęte uchwałą Nr 473/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie  
z 18 października 2018 r. 

Cele transponowane z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Strategii 
rozwoju miasta 

b.d. 

Trzcianka 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka przyjęte uchwałą Nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 11 lipca 
2013 r.  

 rozwój gospodarczy miasta i gminy Trzcianka 

 podniesienie jakości życia na terenie miasta i gminy 

 optymalne wykorzystanie uwarunkowań środowiskowych zapewniających rozwój 
nowoczesnego i ekologicznego rolnictwa 

 kreowanie wizerunku Trzcianki jako miasta i gminy nowoczesnej, bezpiecznej  
i przyjaznej środowisku 

5,5% 

2,3%  
w opracowaniu 

Turek 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Turek przyjęte uchwałą Nr X/60/11 Rady Miejskiej Turku z 19 maja 2011 r. 

Cele transponowane z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Strategii 
rozwoju województwa, Strategii rozwoju miasta 

78,5% 

15,6%  
w opracowaniu 

Wągrowiec 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Wągrowca przyjęte uchwałą Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z 28 grudnia 2007 r. 

Podstawowym celem zagospodarowania przestrzennego miasta będą przekształcenia 
prowadzące do spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej 

40,4% 

5,5%  
w opracowaniu 

Wolsztyn 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Wolsztyn przyjęte Uchwałą nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie 
z 30 maja 2007 r.  

Podstawowym celem rozwoju przestrzennego miasta i gminy jest uzyskanie takiej ich 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i zrównoważony sposób 
wykorzysta istniejące walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe oraz własne zasoby 
dla potrzeb ich zrównoważonego rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców 
(oraz 10 celów cząstkowych) 

10,89% 

6,44%  
w opracowaniu 

Września 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Września przyjęte Uchwałą nr V/41/2019 Rady Miejskiej we Wrześni  
z 28 marca 2019 r. 

Nie zidentyfikowano 

20,8% 

2,5%  
w opracowaniu 

Złotów 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Złotowa przyjęte Uchwałą nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z 24 marca 
2005 r.  

Nie zidentyfikowano 

28,3% 

10%  
w opracowaniu 

* Każdorazowo jako data przyjęcia dokumentu podawana jest ostatnia data dostępnej publicznie zmiany   

Źródło: opracowanie własne 
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Operacjonalizacja zapisów studium, czyli opracowywanie i przyjmowanie MPZP jest 

także bardzo zróżnicowane. Średni odsetek powierzchni pokrytej aktualnymi opracowaniami 

planistycznymi w analizowanych miastach wynosił niespełna 45%, przy czym wartości 

wahały się w przedziale od 2% do 100%. Podobnie odsetek powierzchni, dla której plany są 

opracowywane wynosi średnio ok. 12%, zawierając się w przedziale między 0,4% a 100%.  

Dla miast, w których odsetek pokrycia planami miejscowymi jest niewielki narzędziem 

realizowania polityki przestrzennej są decyzje o warunkach zabudowy wydawane na 

podstawie delegacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.  

z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Dane pozyskane podczas badania ankietowego nie 

potwierdzają jednak tej prawidłowości. Zestawienie zmian ilościowych w wydawaniu 

przedmiotowych decyzji na przestrzeni lat z danymi dotyczącymi stopnia pokrycia 

powierzchni miasta/gminy MPZP (tab. 4.2) prowadzi do interesujących konkluzji. 

 

Tab. 4.2. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz odsetek powierzchni pokrytej 
MPZP w miastach średnich województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta 
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy Odsetek powierzchni  

pokrytej MPZP (%) 2007 2008 2012 2017 2018 

Chodzież 0 0 0 0 0 98 

Czarnków 0 0 0 0 0 95 

Gniezno 203 216 114 102 b.d. 47,2 

Gostyń 162 202 120 160 149 8,3 

Grodzisk Wielkopolski 240 214 176 213 281 8 

Jarocin 380 382 346 392 326 10,7 

Kępno 0 0 0 0 0 100 

Koło 47 38 33 20 29 54,2 

Konin 0 0 0 0 0 94 

Kościan 132 138 69 82 69 17,1 

Krotoszyn 330 305 281 282 285 30 

Leszno 312 305 99 22 13 70 

Międzychód 270 40 0 0 0 100 

Nowy Tomyśl 276 294 390 414 658 8 

Oborniki 400 464 293 290 254 0,9 

Ostrzeszów 132 142 142 102 171 8 

Piła 120 128 79 71 73 84,8 

Pleszew 205 188 323 324 302 35 

Rawicz 370 419 199 270 284 2 

Słupca 0 0 0 0 0 100 

Śrem 321 270 172 158 156 b.d. 

Środa Wielkopolska b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Trzcianka 189 194 165 111 122 5,5 

Turek 30 25 8 22 48 78,5 

Wągrowiec 160 142 86 79 60 40,4 

Wolsztyn 343 319 270 331 417 10,9 

Września 338 450 382 422 432 20,8 

Złotów 101 95 131 91 69 28,3 

* Uwzględniono jedynie miasta, które podały dane z tego zakresu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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W grupie miast średnich występowało sześć jednostek prowadzących konsekwentnie 

politykę przestrzenną na podstawie MPZP. Były to Chodzież, Czarnków i Konin, w których 

stopień pokrycia ich powierzchni MPZP wynosił odpowiednio 98%, 95% i 94%, a na 

przestrzeni badanych lat nie zostały w nich wydane żadne decyzje o warunkach zabudowy, 

a także Kępno, Międzychód i Słupca, w których stopień pokrycia MPZP wynosi 100%  

i również nie są wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Pozwala to wysnuć wniosek, że 

polityka przestrzenna w tych jednostkach prowadzona jest w oparciu o przyjęte w studium 

kierunki, których realizacja odbywa się za pośrednictwem zapisów MPZP, co pozwala na jej 

konsekwentne, świadome i skuteczne realizowanie. Przeciwległy biegun stanowiły miasta,  

w których bez względu na stopień pokrycia ich powierzchni MPZP liczba decyzji o warunkach 

zabudowy była duża i od 2007 roku wzrastała. Najbardziej uwidaczniało się to w Nowym 

Tomyślu i Wrześni, choć do grupy tej można także zaliczyć Grodzisk Wielkopolski, Pleszew  

i Wolsztyn. Tendencję odwrotną – spadku liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 

można było natomiast zaobserwować w Gnieźnie, Kole, Kościanie, Krotoszynie, Pile, Śremie, 

Wągrowcu i Złotowie.  

Najważniejsze konkluzje, jakie płyną z analiz dokumentów planistycznych  

w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej są następujące: 

1) Analizowane jednostki wykazują różny poziom aktualności studiów uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, choć każda z nich ten dokument 

posiada. Najstarsze opracowania pochodzą z lat 2005-2007, a najnowsze z 2019 roku. 

2) Zróżnicowana jest także zawartość tych dokumentów, przez co nie zawsze mogą 

one skutecznie pełnić swoją rolę. Niektóre ze studiów transponują w swojej treści 

cele z dokumentów strategicznych jednostek wyższego szczebla, np. planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, czy dokumentów własnych – np. 

strategii rozwoju, inne przyjmują natomiast model wskazania celu/priorytetu głównego, 

a następnie konkretnych kierunków. Wśród badanych jednostek były także gminy, dla 

których takiego elementu w studium nie zidentyfikowano. Brak celów w prowadzonej 

polityce przestrzennej może potencjalnie wpływać na jej niższą skuteczność. 

3) Bardzo zróżnicowany był w badanych gminach stopień pokrycia ich powierzchni 

aktualnymi MPZP oraz planami miejscowymi w opracowaniu. Średni odsetek 

powierzchni objętej MPZP wynosił niespełna 45%, przy czym wartości oscylowały  

w granicach od 2% do 100%. Odsetek powierzchni, dla której plany miejscowe są 

opracowywane wynosił średnio ok. 12%, zawierając się w przedziale 0,4-100%. 

4) Dynamika wydawania decyzji o warunkach zabudowy w miastach średnich jest 

zmienna i nie jest ona zależna od stopnia pokrycia ich powierzchni MPZP.  

5) Nie występuje prawidłowość między aktualnością studium a stopniem pokrycia 

powierzchni analizowanych jednostek MPZP (i MPZP w opracowaniu). 

 

4.1.2. Rewitalizacja 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich to najbardziej kompleksowa 

odpowiedź na wielopłaszczyznowy kryzys – społeczny, gospodarczy, przestrzenny, 

techniczny i środowiskowy. W Polsce pozostawała ona przez wiele lat zagadnieniem 

nieuregulowanym prawnie, co stanowiło główną przeszkodę dla prowadzenia powszechnych 

działań w zakresie odnowy społeczno-gospodarczej obszarów zdegradowanych. Stosownie 

do zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze 
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zm.) oraz wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 (Wytyczne…, 2016) rewitalizacja spójnie wpisuje się w politykę miejską.  

Jednym z celów kształtowania ścieżki rozwoju Wielkopolski jest zapewnienie spójności 

wewnętrznej i niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych (Ciesiółka  

i Kudłak (red.), 2015). Konieczne staje się zatem przeciwdziałanie zagrożeniu utraty 

dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych obszarów miejskich, uznawanych za 

istotne z punktu widzenia rozwoju lokalnego i regionalnego. Rewitalizacja jest kompleksowym 

narzędziem, wyzwalającym potencjał wzrostu dużych obszarów miejskich oraz 

wspomagającym przemiany obszarów szczególnie istotnych w świadomie budowanej 

polityce rozwoju poszczególnych miast, także w mniejszych skalach przestrzennych, a więc 

pojedynczych projektów, wpisujących się w tzw. programy rewitalizacji. 

Współcześnie miasta w Polsce mogą zdecydować czy wprowadzanie programów 

rewitalizacji opierać na zasadach wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), czy też uwzględniać możliwości, jakie 

daje wspomniana wcześniej ustawa o rewitalizacji. W pierwszej sytuacji tworzone są Lokalne 

Programy Rewitalizacji (LPR), natomiast w drugiej – Gminne Programy Rewitalizacji (GPR). 

W 2017 roku w całym kraju 1 318 gmin (tj. 53,2% ogółu) posiadało samodzielne programy 

rewitalizacji (GPR lub LPR). Dodatkowo 98 gmin deklarowało wówczas prowadzenie 

rewitalizacji na podstawie innych dokumentów strategicznego rozwoju (4,0% gmin w Polsce). 

Z danych GUS za 2017 rok wynika, że w 1 357 gminach wyznaczono obszary rewitalizacji. 

Ich łączna powierzchnia wynosiła 991,1 tys. ha, natomiast liczba ludności zamieszkującej te 

obszary (w 1 334 gminach, dla których ustalono taką informację) wynosiła 5 521,5 tys. osób. 

Nakłady zaplanowane w programach rewitalizacji obowiązujących w 2017 roku wyniosły 

łącznie (w skali polskich gmin) 73 725,5 mln zł (GUS, 2018). 

Wśród 29 miast średnich województwa wielkopolskiego 27 miało w 2019 roku 

aktualny LPR lub GPR. W dwóch jednostkach nie obowiązywał wówczas program 

rewitalizacji – w Nowym Tomyślu i Ostrzeszowie. Wśród miast, które dysponowały 

programem rewitalizacji, pięć przygotowało GPR (Jarocin, Leszno, Oborniki, Piła i Trzcianka), 

natomiast w pozostałych 22 rewitalizację wdraża się w oparciu o LPR. Większość, tj. 16 z 27 

programów rewitalizacji (nieco ponad 59% wszystkich) obejmuje swoim zakresem 7-letni 

horyzont w okresie 2017-2023. Najkrótszy, 6-letni okres objęty programowaniem rewitalizacji 

dotyczył Gniezna (lata 2017-2022) i Środy Wielkopolskiej (lata 2018-2023), a najdłuższy,  

11-letni – Czarnkowa (lata 2012-2022), Leszna (lata 2017-2027) i Obornik (lata 2016-2026).  

W Uchwale Nr 5076/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 

2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego znalazło się  

27 spośród 29 wielkopolskich miast średnich (tj. 93,1%), a więc wszystkie oprócz Nowego 

Tomyśla i Ostrzeszowa. Świadczy to o ich wysokim zaangażowaniu w procesy rewitalizacji. 

Analiza treści 27 obowiązujących w miastach średnich województwa wielkopolskiego 

programów rewitalizacji pozwala stwierdzić, że obejmują one wiązki działań o charakterze: 

 społecznym – są to głównie działania mające na celu poprawę sytuacji w zakresie 

ubóstwa, bezrobocia, słabej edukacji, niskiej jakości kapitału społecznego, 

przestępczości, wątpliwych postaw obywatelskich, a więc nikłej aktywności 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,  

 gospodarczym – nakierowane zwykle na walkę ze słabą kondycją lokalnych 

przedsiębiorstw oraz na zwiększenie stopnia przedsiębiorczości, 
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 przestrzenno-funkcjonalnym – obejmujące rozwój wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub poprawę jej złego stanu technicznego, udostępnianie  

i poprawę jakości podstawowych usług, m.in. obsługi komunikacyjnej, poprawę lub 

budowę przestrzeni publicznych wysokiej jakości, dostosowanie rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się potrzeb społeczeństwa lokalnego i funkcji 

obszaru, 

 technicznym – działania mające na celu wyprowadzenie obiektów budowlanych ze 

stanu materialnej degradacji, wdrażanie działań remontowych i modernizacyjnych,  

w tym w sferze mieszkaniowej, wprowadzanie rozwiązań dostosowujących obiekty do 

efektywnego wykorzystywania poprzez zwiększanie ich dostępności, poprawę 

energooszczędności i ochrony środowiska, 

 środowiskowym – zorientowane na poprawę jakości środowiska, w szczególności  

w zakresie dotrzymywania standardów środowiskowych (jakość powietrza, wód, gleb), 

wprowadzania założeń gospodarki niskoemisyjnej, usuwania odpadów stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia i życia bądź stanu środowiska. 

W miastach średnich Wielkopolski przeciętny udział wsparcia finansowego z budżetu 

Unii Europejskiej (UE) w planowanych nakładach na przedsięwzięcia podstawowe  

i dopuszczalne w ramach obowiązujących w 2017 roku programów rewitalizacji osiągnął 

poziom 51% (tab. 4.3). W przypadku sześciu (spośród 25) miast – Trzcianki, Gniezna, 

Gostynia, Szamotuł, Śremu, Wrześni szacunkowy udział wsparcia unijnego przekraczał 80%, 

a w przypadku czterech miast (Chodzieży, Krotoszyna, Obornik, Wągrowca) środki z budżetu 

UE nie były wcale brane pod uwagę. 

W zakresie planowanych nakładów na rewitalizację według obszarów interwencji  

(tab. 4.4) można stwierdzić, że wiodące znaczenie miał kierunek przestrzenno-funkcjonalny 

(36% ogółu nakładów), a zaraz za nim plasowały się działania techniczne i społeczne (po 

26%). Interwencje w zakresie działań gospodarczych i środowiskowych pochłonąć miały 

znacznie mniejsze koszty (odpowiednio 9% i 3% ogółu). Można zatem stwierdzić, że do 

powszechnych pomysłów interwencyjnych kwalifikują się w badanych miastach wymierne 

działania materialne – obszary przestrzenno-funkcjonalny i techniczny kumulowały bowiem 

aż 62% ogółu planowanych nakładów. Działania takie są bardzo kosztochłonne i tłumaczą 

skalę zaangażowania środków w rewitalizację. W programach rewitalizacji istotną rolę 

odgrywają także działania miękkie, a więc społeczne. W przypadku analizowanych miast 

średnich ich udział w strukturze planowanych wydatków (nakładów) kształtował się na 

poziomie 26%, co przy ich stosunkowo mniej kapitałochłonnej naturze oznacza wielość  

i różnorodność projektów zakładanych do realizacji w tej sferze.  

Wśród wielkopolskich miast średnich znalazły się dwa – Trzcianka i Pleszew,  

w przypadku których interwencja w obszarze społecznym miała pochłonąć 100% 

planowanych kosztów rewitalizacji. Z kolei najsilniejsze zaangażowanie w działania natury 

gospodarczej dotyczyły Wągrowca (60% ogółu nakładów), Gostynia (36%), Koła (31%), 

Złotowa (25%) i Obornik (24%). W blisko połowie (w 48%) analizowanych miast w ogóle nie 

uwzględniono nakładów na działania gospodarcze. Sfera środowiskowa była najmocniej 

akcentowana w Gostyniu (23%), Rawiczu (20%), Kole (18%) i Pile (16%), natomiast w 76% 

miast średnich nie przewidywano finansowania żadnych interwencji w tym obszarze. 

Według danych pozyskanych w drodze badania ankietowego, w miastach średnich 

Wielkopolski w latach 2004-2019 uchwalono i podjęto wdrażanie 48 programów rewitalizacji. 

Obejmowały one w sumie 307 projektów, co oznacza, że jeden program generował średnio 
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nieco ponad sześć projektów. Zgodnie z pozyskanymi danymi, łączna wielkość wsparcia UE 

wdrażanych przez miasta programów rewitalizacji osiągnęła w okresie 2004-2019 kwotę 

333,8 mln zł, przy czym zaledwie 0,8% (2,7 mln zł) przypadło na lata 2004-2006 

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), natomiast 50,7% (169,3 mln zł) 

na perspektywę UE 2007-2013 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata  

2007-2013), a 48,5% (161,8 mln zł) na okres programowania 2014-2020 (Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). W latach 2004-2006 jedynym miastem, 

które pozyskało wsparcie unijne była Piła. W kolejnym okresie programowania 

dofinansowaniem objęto już 11 miast, natomiast w perspektywie UE 2014-2020 środki unijne 

na rewitalizację dotarły do 19 miast średnich Wielkopolski. Popularność tej formy wsparcia 

rewitalizacji wyraźnie wzrastała. Średnia kwota dofinansowania UE dla pojedynczego miasta 

wyniosła: 2,7 mln zł w okresie programowania 2004-2006, 15,4 mln zł w perspektywie UE 

2007-2013 oraz 8,5 mln zł w okresie programowania 2014-2020. 

 

Tab. 4.3. Szacunkowe nakłady na realizację programów rewitalizacji obowiązujących w miastach 
średnich województwa wielkopolskiego w 2017 roku, w tym udział środków z budżetu UE* 

Nazwa miasta 
Szacunkowe środki finansowe na przedsięwzięcia 

podstawowe i dopuszczalne ujęte w GPR/LPR  
na cały okres realizacji (zł) 

Udział środków  
z budżetu UE (%) 

Chodzież 34 400 000 0 

Czarnków 5 740 000 23 

Gniezno 360 157 159 85 

Gostyń 44 500 000 85 

Grodzisk Wielkopolski 17 000 000 70 

Kępno 82 174 353 58 

Koło 48 770 000 55 

Konin 70 054 312 56 

Kościan 113 423 200 64 

Krotoszyn 131 330 924 0 

Leszno 518 338 753 41 

Międzychód 96 839 240 55 

Oborniki 76 927 900 0 

Piła 457 058 577 38 

Pleszew 79 952 000 50 

Rawicz 100 103 700 56 

Słupca 40 179 973 62 

Szamotuły 56 470 000 82 

Śrem 27 020 000 81 

Trzcianka 19 000 000 85 

Turek 137 461 000 48 

Wągrowiec 45 900 000 0 

Wolsztyn 47 340 000 67 

Września 62 633 900 84 

Złotów 13 045 000 38 

Średnia 107 432 800 51 

* Nie uwzględniono Jarocina (brak danych na temat udziału środków z budżetu UE), Nowego Tomyśla, Ostrzeszowa 

oraz Środy Wielkopolskiej (brak obowiązujących w 2017 roku programów rewitalizacji) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie – Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin,  
2018. GUS, Warszawa 
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Tab. 4.4. Struktura szacunkowych nakładów na działania podstawowe w obowiązujących  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego w 2017 roku programach rewitalizacji  

według obszarów interwencji*  

Nazwa miasta 

Struktura planowanych nakładów na działania podstawowe według obszarów interwencji (%) 

społeczny gospodarczy 
przestrzenno-
funkcjonalny 

techniczny środowiskowy 

Chodzież 4 6 52 38 0 

Czarnków 6 0 37 57 0 

Gniezno 29 5 66 0 0 

Gostyń 9 36 23 9 23 

Grodzisk Wielkopolski 45 0 0 55 0 

Kępno 54 0 14 32 0 

Koło 6 31 25 21 18 

Konin 21 1 62 16 0 

Kościan 1 0 99 0 0 

Krotoszyn 4 0 95 1 0 

Leszno 4 2 38 56 0 

Międzychód 81 0 19 0 0 

Oborniki 46 24 23 7 0 

Piła 2 19 45 18 16 

Pleszew 100 0 0 0 0 

Rawicz 5 0 4 70 20 

Słupca 4 0 96 0 0 

Szamotuły 3 9 83 0 5 

Śrem 2 0 61 37 0 

Trzcianka 100 0 0 0 0 

Turek 4 11 21 63 1 

Wągrowiec 40 60 0 0 0 

Wolsztyn 4 1 0 95 0 

Września 12 0 22 66 0 

Złotów 52 25 12 11 0 

Średnia 26 9 36 26 3 

* Nie uwzględniono Jarocina (brak danych na temat udziału środków z budżetu UE), Nowego Tomyśla, Ostrzeszowa 

oraz Środy Wielkopolskiej (brak obowiązujących w 2017 roku programów rewitalizacji) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie – Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin,  
2018. GUS, Warszawa 

 

W ramach badania ankietowego włodarze wielkopolskich miast średnich dokonali 

także oceny wpływu działań rewitalizacyjnych na rozwój lokalny miasta (tab. 4.5).  

W pierwszym analizowanym okresie programowania, tj. 2004-2006 wypadła ona w sposób 

umiarkowanie pozytywny – w blisko połowie (48%) miast oceny te były pozytywne, w nieco 

ponad 1/3 (35%) neutralne, a w 18% przypadków negatywne, co wydaje się być osobliwe, 

zważywszy, że rewitalizacja z definicji ma wszechstronny charakter naprawczy.  

W perspektywie 2007-2013, kiedy to wiedza na temat rewitalizacji stopniowo się zwiększała, 

oceny te były bardziej pozytywne. Już w 75% miast średnich wskazano na korzystny wpływ 

działań rewitalizacyjnych na rozwój lokalny, w 15% przypadków oceniono go neutralnie,  

a jedynie w 10% miast negatywnie. W obecnym okresie programowania (2014-2020),  

w którym najwięcej samorządów przystąpiło do rewitalizacji opartej także na dofinansowaniu 

z budżetu UE, wpływ działań z tego zakresu na rozwój już w 88% miast średnich oceniono 
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jako pozytywny, a jedynie 4% badanych jednostek określiło go za negatywny. Można więc 

mówić o pewnej ewolucji w zaznajamianiu się ze zjawiskiem rewitalizacji i mechanizmami, 

które nią rządzą, ale też pozytywnym potencjałem restrukturyzacji wraz z nią niesionym. 

 

Tab. 4.5. Ocena wpływu działań rewitalizacyjnych na rozwój miast średnich województwa 
wielkopolskiego według okresów programowania UE 

Okres programowania 
UE 

Wpływ działań rewitalizacyjnych na rozwój (% wskazań) 

zdecydowanie 
pozytywny 

raczej 
pozytywny 

ani pozytywny,  
ani negatywny 

raczej 
negatywny 

zdecydowanie 
negatywny 

2004-2006 24% 24% 35% 12% 6% 

2007-2013 40% 35% 15% 10% 0% 

2014-2020 50% 38% 8% 4% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Analizując obszar polityki miejskiej dotyczący rewitalizacji warto wyróżnić miasta, które 

mogą stanowić przykłady dobrych praktyk w zakresie projektowania, pozyskiwania środków  

z UE i wdrażania programów rewitalizacji. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na 

Piłę, która jako jedyne wielkopolskie miasto średnie pozyskała pomoc unijną na działania 

rewitalizacyjne już w okresie programowania 2004-2006 (w kwocie 2,7 mln zł), by dalej 

kontynuować przedsięwzięcia z tego zakresu w perspektywach 2007-2013 (wsparcie UE: 

62,4 mln zł) i 2014-2020 (wsparcie UE: 26,0 mln zł) – łącznie uzyskała 91,1 mln zł. Środki 

wspólnotowe przydzielone miastu na działania rewitalizacyjne stanowiły w tych 

perspektywach odpowiednio 100%, 36,9% i 16,1% ogólnej wartości dofinansowania unijnego 

zaabsorbowanego na ten cel przez wszystkie wielkopolskie miasta średnie. Łącznie  

w mieście zrealizowano 112 projektów rewitalizacyjnych, co stanowiło 36,5% ogólnej liczby 

projektów zaplanowanych lub realizowanych (w latach 2004-2020) we wszystkich miastach 

średnich Wielkopolski. Piła jawi się jako benchmark i lider umiejętności wykorzystania 

pomocy wspólnotowej w obszarze finansowania procesów rewitalizacji obszarów miejskich. 

Aktualnie obowiązujący program rewitalizacji miasta obejmuje 25,4% ludności miasta i 12,4% 

jego całkowitej powierzchni. Z badania ankietowego wynika, że wpływ rewitalizacji na rozwój 

miasta ocenia się, niezmiennie przez wszystkie okresy programowania, zdecydowanie 

pozytywnie. 

Drugim przykładem potwierdzającym możliwości rozwoju poprzez przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne wspierane ze środków UE jest miasto Turek, w którym podjęto realizację  

34 projektów z tego zakresu, tj. ponad 11% ogólnej liczby tego typu projektów realizowanych 

we wszystkich wielkopolskich miastach średnich. W okresie programowania 2007-2013 

pomoc finansowa UE na cele wdrażania programu rewitalizacji w Turku opiewała na kwotę 

35,6 mln zł, co stanowiło ponad 21% ogółu środków unijnych przyznanych na działania  

z tego zakresu wszystkim analizowanym miastom. Rewitalizacją objęto blisko 20% obszaru 

miasta, który zamieszkuje 26,9% jego ludności. Warto wspomnieć, że zgodnie z opinią władz 

miasta realizacja działań rewitalizacyjnych wpływała pozytywnie na rozwój lokalny. 

Podsumowując politykę miejską w zakresie rewitalizacji należy wskazać na 

następujące wnioski: 

1) Rewitalizacja jest w wielkopolskich miastach średnich traktowana jako ważne, 

użyteczne instrumentarium rozwoju lokalnego. Interwencje na obszarach 

zdegradowanych zazwyczaj mają charakter długoterminowy, zintegrowany  

i kompleksowy. Podejmowane działania są programowo spójne z innymi dokumentami 
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strategicznymi i planistycznymi (na różnych poziomach – krajowym, regionalnym  

i lokalnym).  

2) W miastach średnich podejmuje się wysiłki, by pozyskać wsparcie z budżetu UE 

na realizację projektów z zakresu rewitalizacji. Jest to dobry bodziec do tworzenia 

indywidualnych rozwiązań w zakresie inżynierii finansowej tych zawiłych i wysoce 

kosztochłonnych projektów, ale jednocześnie sposób na efektywne wykorzystanie 

możliwości wynikających z przynależności do UE. 

3) 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 miastach średnich Wielkopolski te 

trzy sfery angażowały średnio 88% planowanych nakładów na rewitalizację).  

W stosunkowo nielicznych przypadkach można dostrzec inicjatywy idące w kierunku 

rozwoju sfer gospodarczej i środowiskowej. Taka sytuacja może sugerować potrzebę 

odejścia od „wzorców” postępowania na rzecz jeszcze większej niż dotąd wnikliwości 

w procesach planowania przyszłych działań rewitalizacyjnych, a być może także 

silniejszego zindywidualizowania sposobów postępowania podczas diagnozy sytuacji 

miast oraz delimitacji terenów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

4.1.3. Transport i mobilność miejska 

Transport i mobilność miejska są obszarami, w których samorządy lokalne mają 

znaczną autonomię w zakresie kształtowania polityki. Wynika to przede wszystkim z potrzeby 

realizacji zadań zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 

art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4) oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.). Autonomia ta pozwala na dostosowanie 

polityki transportowej do lokalnych uwarunkowań, a przede wszystkim oczekiwań oraz 

potrzeb mieszkańców. Jako przejaw realizacji tej kompetencji gminy opracowują plany 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Obowiązek ten spoczywa na 

gminach liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców oraz gminach, którym powierzono 

zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między 

gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 tys. mieszkańców (tj. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2016 ze zm., art. 9, ust. 1 pkt 1). Niemal wszystkie badane gminy, na których obowiązek 

ten spoczywa posiadają taki dokument. Stanowi on najczęściej opracowanie, które – zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi – zawiera opis sieci komunikacyjnej, ocenę i prognozę potrzeb 

przewozowych wraz z przewidywanym finansowaniem, zasady organizacji rynku przewozów, 

czy standardy usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm., art. 12). Niestety wytyczne 

ustawowe nie wskazują na obowiązek określania presji środowiskowej analizowanych  

i przyjmowanych rozwiązań (jedynie enigmatycznie wymagają one w art. 12 ust. 2 pkt 3 

„ustalenia wpływu transportu na środowisko”), formułowania strategii minimalizacji 

oddziaływania na środowisko, a także – co najważniejsze – odnoszą się one tylko do 

transportu zbiorowego, a więc w sposób ograniczony podchodzą do kwestii mobilności 

mieszkańców. 

W związku z powyższym uznano, że w odpowiedzi na potrzeby całokształtu zagadnień 

związanych z mobilnością miejską należy przeanalizować plany zrównoważonej 

mobilności miejskiej funkcjonujące w miastach średnich Wielkopolski. Przyjmowane są one 
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przez gminy w oparciu o dokument przygotowany dla Komisji Europejskiej pn. Wytyczne. 

Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Wefering i in. 2014). 

Według definicji zaproponowanej w Wytycznych „plan zrównoważonej mobilności miejskiej 

jest planem strategicznym stworzonym w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi 

oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na 

istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału 

społecznego oraz oceny” (Wefering i in. 2014, s. 7). Zarówno proces przygotowania, jak  

i struktura planu powinny odpowiadać ramom określonym w Wytycznych. Ponadto powinny 

one wykazywać spójność z szeregiem dokumentów międzynarodowych, krajowych  

i regionalnych, w tym z: Białą Księgą̨ Transportu (KE, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności  

i Transportu, 2011), Zieloną Księgą: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (PE, 

2009), Niebieskimi Księgami dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury 

drogowej oraz kolejowej (Niebieska księga – sektor kolejowy – infrastruktura kolejowa, 2015; 

Niebieska księga – infrastruktura drogowa, 2015; Niebieska księga – sektor transportu 

publicznego, 2015), Krajową Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 

2030 r.) (2013), czy Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011). Plany 

te, jak podnosi Wołek (2015), są istotnym instrumentem urzeczywistniania celów europejskiej 

polityki transportowej. Mają one przyczyniać się do poprawy dostępności obszarów miejskich, 

zapewnienia wysokiej jakości transportu publicznego i kreowania zrównoważonej mobilności.  

Analizowane miasta średnie (gminy) w różny sposób podchodzą do opracowania tego 

dokumentu. W części z nich stanowi on załącznik, suplement, czy też osobny rozdział planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Pierwsze z rozwiązań przyjęto m.in. w Szamotułach czy Śremie. 

Warto przy tym zaznaczyć, że ujęcie tego elementu w planie gospodarki niskoemisyjnej 

wynikało od pewnego momentu z zaleceń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu, który udzielał JST z terenu województwa 

wielkopolskiego dotacji na przedsięwzięcia związane z opracowaniem tych planów. 

Dodatkowo takie gminy jak Szamotuły czy Śrem brały udział w przygotowywaniu planów  

w ramach Metropolii Poznań, co wpłynęło na spójność i organizację dokumentów 

opracowywanych w gminach Stowarzyszenia. Drugie rozwiązanie, tj. włączenie „elementów 

zrównoważonej mobilności miejskiej” do planu gospodarki niskoemisyjnej w postaci 

suplementu, wykorzystano w Gnieźnie, natomiast trzecie podejście, tj. wprowadzenie  

w planie gospodarki niskoemisyjnej osobnego rozdziału poświęconego kwestiom mobilności, 

zastosowano w Pile, Rawiczu czy Wrześni (warto przy tym zauważyć, że w Pile rozdział ten 

zatytułowano Elementy zrównoważonego planu mobilności miejskiej). W każdym z opisanych 

rozwiązań zarówno struktura dokumentu, jak i jego zawartość były podobne – przykładowy 

zestaw celów planu zaprezentowano w odniesieniu do miasta Konina (Plan Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina) na rycinie 4.2. 

Nieliczne miasta – np. wspomniany Konin czy Jarocin – przyjęły odrębny dokument pn. 

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Ciekawym przykładem jest Wągrowiec, który 

przyjął Politykę zrównoważonej mobilności miejskiej na lata 2016-2026 „Wągrowiec miasto 

zrównoważonej mobilności”. Jej zawartość de facto odpowiada zawartości standardowego 

planu zrównoważonej mobilności miejskiej, jednak nadanie mu tytułu „polityka” może 

świadczyć o szczególnej uwadze, jaką władze lokalne zwracają na zagadnienia mobilności  

i równoważenia rozwiązań transportowych na terenie miasta i gminy.  

 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
287 

Ryc. 4.2. Cel główny i cele szczegółowe Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  

dla Miasta Konina 

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIASTA KONINA 
 

15 
 

Cele 

Poniższy graf przedstawia cel główny i cele szczegółowe Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla 

miasta Konina. 

 

Pobudzanie rozwoju miasta Konina poprzez poprawę dostępności i bezpieczeństwa 
oraz ochronę środowiska, prowadzących do wzrostu jakości życia mieszkańców.

Poprawa dostępności miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu oraz podwyższenie 
efektywności energetycznej.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni, aby zredukować dystans i liczbę 
odbywanych podróży.

Rozwój estetycznych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz przestrzeni publicznych.

Edukacja społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości w zakresie 
zrównoważonej mobilności.

Ograniczanie ruchu samochodowego przede wszystkim w centrum miasta 
dzięki rozwojowi atrakcyjnych, alternatywnych form transportu, w tym 

transportu intermodalnego.

Zwiększanie udziału transportu zbiorowego w podróżach mieszkańców.

Zwiększenie udziału transportu rowerowego w podróżach mieszkańców.

Zwiększanie udziału transportu pieszego w podróżach mieszkańców.

Poprawa dostępności systemu transportowego dla każdej grupy użytkowników, 
w tym dla osób o ograniczonej mobilności.

Ochrona środowiska naturalnego oraz łagodzenie uciążliwości implikowanych 
przez ruch samochodowy.

 
Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina, s.15 

 

Analiza treści opracowań związanych ze zrównoważoną mobilnością w wybranych 

miastach województwa wielkopolskiego pozwala na powtórzenie stwierdzenia z Raportu  

o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska, że „można zauważyć trend do 

redefiniowania priorytetów w zakresie wspieranych form mobilności miejskiej. Niestety realne 

decyzje inwestycyjne czy organizacyjne nierzadko pozostają w jawnej sprzeczności z celami 

zapisanymi na papierze. (…) Brakuje operacjonalizacji zapisów strategii, wskazania 

katalogu niezbędnych do podjęcia działań i inwestycji, a także harmonogramu ich 

realizacji” (Gadziński i Goras (red.), 2019, s. 18). W przyjętych opracowaniach dominują, 

zarówno pod względem ilościowym, jak i kosztochłonnym zadania związane z budową 

infrastruktury drogowej. Nie zawsze są one powiązane z budową ścieżek rowerowych czy 

ciągów pieszych odseparowanych od ruchu samochodowego. Nieliczne miasta posiadają 

całościowe koncepcje rozwoju systemu transportu, budowy ścieżek rowerowych czy 

chodników.  
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Kluczowe obserwacje płynące z analizy polityk miejskich w wielkopolskich 

miastach średnich w zakresie transportu zrównoważonego są następujące: 

1) Miasta (gminy) nie posiadają ujednoliconych (porównywalnych) dokumentów 

strategicznych odnoszących się do transportu i mobilności miejskiej, tym samym 

utrudnione jest dokonywanie porównań między jednostkami i wyciąganie wniosków. 

2) Często plany (zrównoważonej) mobilności miejskiej stanowią element innych 

opracowań (planów gospodarki niskoemisyjnej), rzadziej są samodzielnym 

dokumentem.  

3) Zawarte w programach cele są często niespójne, realizacja jednego utrudnia 

osiąganie innych, a nawet wzajemnie się one wykluczają. Przykład może stanowić 

zestaw celów z programu dla miasta Leszna, w którym postuluje się: 1) Rozwój 

przepustowości dróg i skrzyżowań w odpowiedzi na wzrastającą liczbę mieszkańców 

miasta (oraz pojazdów), 2) Dostosowanie liczby miejsc parkingowych do potrzeb,  

a jednocześnie 3) Minimalizację negatywnych skutków ruchu samochodowego. Nie 

jest to przykład jedyny lub w jakimkolwiek stopniu niestandardowy – często programy 

w pierwszej kolejności odnoszą się, mimo wszystko, do wsparcia warunków rozwoju 

indywidualnego transportu samochodowego. To do nich przypisane są największe 

wolumeny zadań, którym towarzyszą największe koszty.  

4) Zawarte w programach cele i zadania oraz powiązane z nimi systemy 

monitoringu nie są spójne. Przykładowo we wspomnianym programie dla Leszna 

wskazano sześć działań głównych (odnoszących się do transportu zbiorowego  

i rozwoju systemu dróg rowerowych) oraz 13 działań uzupełniających (z których  

10 odnosiło się do przebudowy, rozbudowy lub remontu sieci drogowej na terenie 

miasta). Podobne schematy powielają się w innych miastach. 

5) Większość opracowań posiada szereg mankamentów – od błędów 

merytorycznych, poprzez logiczne, a nawet stylistyczne i językowe.  

Najistotniejszym wnioskiem, jaki płynie z analizy dokumentów odnoszących się do 

mobilności miejskiej jest potrzeba systemowego wsparcia gmin (osób odpowiedzialnych 

merytorycznie i organizacyjnie za zarządzanie tym obszarem oraz decydentów, w tym 

radnych gminnych) w obszarze kompetencji z zakresu zarządzania, wiedzy odnośnie do 

wymagań formalno-prawnych sporządzania poszczególnych dokumentów, ich 

powiązań i znaczenia, a także promowania dobrych praktyk w obszarze opracowań 

strategicznych i operacyjnych dla potrzeb mobilności miejskiej i zrównoważonego 

transportu oraz krytycznej weryfikacji materiałów opracowanych przez 

zleceniobiorców zewnętrznych. Wydaje się, że zbyt często występuje koncentracja na 

elementach operacyjnych, brak natomiast właściwego podejścia do elementów 

strategicznych, co zapewne wynika z niedostatecznego przygotowania w tym obszarze.  

 

4.1.4. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 

Miejskie programy środowiskowe to dokumenty odnoszące się do kwestii stanu  

i ochrony środowiska. Przygotowanie części z nich wynika bezpośrednio z przepisów prawa, 

inne są realizacją na poziomie lokalnym zapisów krajowych i międzynarodowych 

dokumentów strategicznych, elementami dobrych praktyk z zakresu zarządzania bądź 

sporządzane są dla innych, szczególnych celów. Każdy z dokumentów ma własną specyfikę, 

wyrażającą się w jego budowie wewnętrznej, procedurze opracowywania i przyjmowania,  
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a także w bieżącej realizacji. Najważniejszym z nich jest program ochrony środowiska, 

którego obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska  

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Zawiera on w sobie kluczowe priorytety i cele gminy  

w tym obszarze (obszary interwencji), a także zadania wraz z harmonogramami ich realizacji 

i źródłami finansowania. Programy powinny być opracowywane i przyjmowane na okres 

czterech lat z perspektywą na kolejne cztery lata. Co dwa lata gminy mają także obowiązek 

sporządzania raportów (sprawozdań) z ich realizacji. Na dzień 1 czerwca 2019 roku  

w większości miast średnich funkcjonowały aktualne opracowania z tego zakresu (tab. 4.6).  

 

Tab. 4.6. Programy ochrony środowiska i ich priorytety (cele) w miastach średnich (gminach) 
województwa wielkopolskiego 

Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument Kluczowe priorytety i cele 

Chodzież 

Program ochrony 
środowiska dla 
Gminy Miejskiej  

w Chodzieży  
na lata 2017-2020 

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody 
pitnej 

2. Ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych 

3. Racjonalne korzystanie z terenów, na których znajdują̨ się̨ zbiorniki i cieki wodne 

4. Ochrona wód powierzchniowych 

5. Utrzymanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego  

6. Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych i ich ochrona  

7. Ochrona powierzchni ziemi przed degradacją 

8. Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych i ich ochrona  

9. Ochrona powierzchni ziemi przed degradacją 

10. Racjonalna gospodarka odpadami 

(dla pozostałych obszarów – edukacja ekologiczna i hałas wskazane jedynie kierunki 
działań) 

Czarnków 

Program ochrony 
środowiska dla 
gminy miasta 

Czarnków  
na lata 2017-2020  

z perspektywą  
na lata 2021-2024 

1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

3. Osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych  

4. Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego  

5. Racjonalna gospodarka odpadami  

6. Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, suszom, 
wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji przemysłowych 

7. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

8. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych  

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy  

Gniezno 

Program Ochrony 

Środowiska dla 
Miasta Gniezna  

na lata 2017-2021 

1. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów  

2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

3. Zmniejszenie zasięgu zanieczyszczeń związanych ze źródłami liniowymi  

4. Poprawa klimatu akustycznego w szczególności w pobliżu dróg  

5. Zmniejszenie ilości osób narażonych na bezpośredni wpływ hałasu komunikacyjnego  

6. Utrzymanie braku przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji promieniowania 
elektromagnetycznego  

7. Ochrona i zrównoważone korzystanie z zasobów wód podziemnych  

8. Poprawa jakości wód podziemnych  

9. Poprawa jakości wód powierzchniowych  

10. Wdrożenie sprawnych systemów segregacji i osiągnięcie zakładanych poziomów 
recyklingu  

11. Opracowanie nowego Programu usuwania azbestu i wdrożenie zadań określonych  
w tym Programie  

12. Zachowanie bioróżnorodności środowiska 

13. Utrzymanie bezpieczeństwa środowiska  

14. Podniesienie świadomości ekologicznej  

15. Zapewnienie rzetelnej informacji o jakości środowiska  

Gostyń 

Program Ochrony 
Środowiska dla 
gminy Gostyń  

na lata 2016-2020  
z perspektywą  

na lata 2021-2024 

1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

3. Osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych  

4. Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego  

5. Racjonalna gospodarka odpadami  

6. Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, suszom, 
wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji przemysłowych 
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument Kluczowe priorytety i cele 

7. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

8. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych  

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy  

Grodzisk 
Wielkopolski 

Aktualizacja 
Programu Ochrony 

Środowiska dla 
Miasta i Gminy 

Grodzisk 
Wielkopolski  

na lata 2012-2016,  
z perspektywą  
do roku 2019 

(opracowywany 
nowy) 

Cel nadrzędny: Osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawa 
atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska 

1. Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej 

2. Ochrona powietrza atmosferycznego 

3. Ochrona powierzchni ziemi 

4. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 

6. Edukacja ekologiczna 

7. Rozwój energetyki odnawialnej 

Jarocin 

Program Ochrony 
Środowiska dla 
gminy Jarocin  

na lata 2018-2021  
z perspektywą  
do roku 2025 

1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 

2. Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

3. Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

4. Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego  

5. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie gleb i zasobów kopalin oraz ograniczanie 
presji na środowisko  

6. Dalszy zrównoważony rozwój gospodarki odpadami  

7. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

8. Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, suszom, 
wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji przemysłowych 

Kępno 

Program ochrony 
środowiska gminy 

Kępno na lata  
2017-2020  

z uwzględnieniem 
perspektywy do  

roku 2024 

1. Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

2. Poprawa stanu klimatu akustycznego 

3. Kontrola niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska na 
terenie gminy 

4. Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 
umożliwiające zaspokojenie potrzeb wodnych gminy przy utrzymaniu co najmniej 
dobrego stanu wód 

5. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa służąca poprawie jakości wód 

6. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 

7. Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb adekwatnie do zagospodarowania 

8. Racjonalne gospodarowanie odpadami 

9. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności 
biologicznej 

10. Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii 

11. Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Koło 

Program Ochrony 
Środowiska dla 

miasta Koło  
na lata 2011-2014  
z perspektywą na 
lata 2015-2018 

1. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo  

2. Rozwój i ochrona zieleni miejskiej  

3. Ochrona zasobów leśnych  

4. Systematyczna rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej  

5. Zapewnienie najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych  

6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z ciepłownictwa  

7. Zmniejszenie emisji komunikacyjnej  

8. Zapewnienie dotrzymania standardów jakości gleb na terenie miasta  

9. Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska  

10. Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców  

Konin 

Program Ochrony 
Środowiska dla 
miasta Konina  

na lata 2017-2020  
z perspektywą  

na lata 2021-2024 

1. Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm; 
osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych  

2. Dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu 
hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas  

3. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających 
wartości dopuszczalnych  

4. Zwiększenie retencji wodnej; ograniczenie wodochłonności gospodarki; osiągnięcie 
lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód  

5. Poprawa jakości wód powierzchniowych  

6. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych  

7. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych; zwiększanie lesistości  

8. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; 
ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko  

9. Zachowanie różnorodności biologicznej; zwiększenie lesistości  

10. Utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach poważnej awarii 
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument Kluczowe priorytety i cele 

11. Świadome ekologicznie społeczeństwo  

12. Zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska  

Kościan 

Aktualizacja 
Programu Ochrony 

Środowiska dla 
Gminy Kościan  

na lata 2014-2017  
z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 
2018-2021 

1. Ograniczenie emisji substancji i energii: osiągnięcie lepszej jakości wód; osiągnięcie 
lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów; zapobieganie awariom 
przemysłowym 

2. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu: ochrona przyrody  
i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE; zwiększenie lesistości i powierzchni 
zadrzewionych; ochrona gleb; ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych 

3. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem: ograniczenie materiałochłonności, 
wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody  
w środowisku; wykorzystanie energii odnawialnej; usprawnienie zarządzania 
środowiskiem 

4. Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej 
społeczeństwa: większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska; wyższa 
świadomość ekologiczna społeczeństwa 

Krotoszyn 

Program ochrony 
środowiska dla 
miasta i gminy 

Krotoszyn na lata 
2018-2021  

z perspektywą  
do roku 2024 

1. Zrównoważony rozwój Miasta i Gminy Krotoszyn ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony środowiska i racjonalnym korzystaniu z cennych zasobów przyrodniczych 
(Cel nadrzędny) 

2. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 

3. Poprawa środowiska akustycznego w gminie 

4. Utrzymanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej poziomu 
dopuszczalnego 

5. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – dążenie do osiągnięcia 
dobrego stanu wód 

6. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa 

7. Zapewnienie prawidłowego użytkowania powierzchni ziemi 

8. Racjonalne i selektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż 

9. Racjonalna gospodarka odpadami 

10. Utrzymanie dobrego stanu zasobów przyrodniczych oraz poprawa bioróżnorodności 
na terenie gminy 

11. Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii 

Leszno 

Program ochrony 
środowiska dla 

miasta Leszna na 
lata 2015-2018  

z perspektywą do 
2022 r. 

1. Redukcja niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej (priorytety) 

2. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 

3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

4. Utrzymanie dobrego stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych 

5. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl 
globalnie, działaj lokalnie” 

Międzychód 

Aktualizacja 
Programu Ochrony 
Środowiska miasta  
i gminy Międzychód 
na lata 2017-2020  

z perspektywą  
na lata 2021-2024 

1. Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta i gminy 
Międzychód  

2. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Gminy 

3. Kontrola niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska na 
terenie Gminy  

4. Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 
umożliwiające zaspokojenie potrzeb wodnych Gminy przy utrzymaniu co najmniej 
dobrego stanu wód  

5. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż 

6. Użytkowanie gleb zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zapobieganie 
dalszej degradacji gleb  

7. Racjonalne gospodarowanie odpadami  

8. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności  
i georóżnorodności oraz ochrona przyrody 

9. Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii  
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 
Dokument Kluczowe priorytety i cele 

Nowy 
Tomyśl 

Aktualizacja 
Programu Ochrony 

Środowiska dla 
gminy Nowy Tomyśl 
na lata 2017-2020  
z perspektywą na 
lata 2021-2024 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, Spełnienie wymagań prawnych w zakresie 
jakości powietrza, Ścieżki rowerowe, Termomodernizacje, Monitoring jakości 
środowiska 

2. Ograniczanie emisji hałasu, Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej 

3. Ochrona ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym, Preferowanie mało 
konfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych 

4. Zarządzanie zasobami wodnymi, Mała retencja, Ochrona przed suszą 

5. Zarządzanie zasobami wodnymi, racjonalizacja zużycia wody, Racjonalna gospodarka 
ściekowa 

6. Ochrona zasobów kopalin, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona gleb 

7. Poprawa stanu gospodarki odpadami, Budowa funkcjonalnego systemu gospodarki 
odpadami, minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie 
nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

8. Opieka nad istniejącymi obszarami chronionymi, Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

9. Przeciwdziałanie poważnym awariom, zwiększenie bezpieczeństwa transportu 
substancji niebezpiecznych 

10. Działalność organizacyjna oraz informacyjna z zakresu ochrony środowiska, 
Zacieśnienie współpracy między gminą a nadleśnictwem, intensyfikacja współpracy 
międzygminnej 

Oborniki 

Program ochrony 
środowiska dla 
Miasta i Gminy 
Oborniki na lata 

2012-2015  
z perspektywą na 
lata 2016-2019 

I. Cel strategiczny: ochrona zasobów naturalnych  

Cel ekologiczny 1. Ochrona Przyrody 

Cel ekologiczny 2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Cel ekologiczny 3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

Cel ekologiczny 4. Ochrona powierzchni ziemi 

Cel ekologiczny 5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

II Cel strategiczny: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego  

Cel ekologiczny 6. Jakość wód i gospodarka wodno-ściekowa  

Cel ekologiczny 7. Jakość powietrza 

Cel ekologiczny 8. Gospodarka odpadami 

Cel ekologiczny 9. Hałas 

Cel ekologiczny 10. Pola elektromagnetyczne 

Cel ekologiczny 11. Poważne awarie 

III. Cel strategiczny: działania systemowe  

Cel ekologiczny 12. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju  

Ostrzeszów 

Aktualizacja 
Programu Ochrony 

Środowiska dla 
Miasta i Gminy 

Ostrzeszów na lata 
2016-2019 

1. Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania 
gospodarstw domowych 

2. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 

3. Ochrona wód 

4. Ochrona powietrza 

5. Ochrona przed hałasem 

6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

7. Ochrona powierzchni ziemi 

8. Ochrona zasobów przyrodniczych 
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Piła 

Program ochrony 
środowiska dla 

gminy Piła na lata 
2014-2018 

1. Ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych; Ochrona 
różnorodności biologicznej; Objęcie ochroną prawną terenów cennych przyrodniczo 
dla zachowania różnorodności biologicznej w regionie w tym korytarzy ekologicznych 

2. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej; Rozwój lasów i zieleni miejskiej  

3. Ograniczenie wodochłonności poszczególnych sektorów gospodarki, a szczególnie 
przemysłu; Realizacja systemu małej retencji wodnej; Poprawa funkcjonowania 
infrastruktury zaopatrującej w wodę̨; Odbudowa melioracji podstawowych  
i szczegółowych w celu przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi 

4. Ochrona przed erozją gleb poprzez zakrzewianie śródpolne oraz stosowanie dobrych 
praktyk rolnych; Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych 
przyrodniczo 

5. Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin; Kompleksowe wykorzystanie złóż  
i niezwłoczna rekultywacja złóż wyeksploatowanych; Ochrona przed trwałą zabudową 
udokumentowanych złóż kopalin oraz perspektywicznych obszarów występowania 
złóż, zwłaszcza o znaczeniu strategicznym 

6. Osiągnięcie standardów jakości powietrza poprzez wdrożenie Programu Ochrony 
Powietrza (POP); Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy IED przez zakłady 
przemysłowe; Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; Prowadzenie 
działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie; Ograniczenie emisji ze 
środków transportu 

7. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK); 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego; Usprawnienie systemu 
zaopatrzenia w wodę 

8. Zmniejszenie poziomów hałasu, zwłaszcza emitowanych przez środki transportu 
drogowego; Kontynuacja monitoringu klimatu akustycznego 

9. Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych; Minimalizacja 
oddziaływania pól na zdrowie człowieka i środowisko; Edukacja ekologiczna nt. 
rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól  

10. Działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w zakładach oraz w trakcie 
przewozu materiałów niebezpiecznych; Szybkie usuwanie skutków poważnych awarii 

11. Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich 
elementów środowiska 

12. Uwzględnianie aspektów ekologicznych w poszczególnych dziedzinach 
gospodarowania; Zarządzanie środowiskowe; Aktywizacja rynku do działań na rzecz 
ochrony środowiska 

Pleszew 

Program ochrony 
środowiska dla 
miasta i gminy 

Pleszew na lata 
2005-2007  

z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 

2008-2011 

1. Ochrona jakości zasobów wodnych 

2. Racjonalne, zrównoważone korzystanie z wód 

3. Poprawa jakości ekosystemów i ich ochrona  

4. Ochrona przed powodzią̨ i suszą  

5. Ochrona powietrza 

6. Gospodarka odpadami 

7. Ochrona przyrody 

8. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi 

9. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Rawicz 

Program ochrony 
środowiska dla 
miasta i gminy 
Rawicz na lata  

2016-2020  
z perspektywą na 
lata 2021-2024 

1. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

3. Osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych  

4. Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego  

5. Racjonalna gospodarka odpadami  

6. Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, suszom, 
wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji przemysłowych 

7. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

8. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych  

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy  

Słupca 

Program Ochrony 
Środowiska dla 
Gminy Miejskiej 
Słupca na lata  

2014-2017 oraz 
perspektywicznie  

do 2021 roku 

1. Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania 
gospodarstw domowych 

2. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 

3. Ochrona wód 

4. Ochrona powietrza 

5. Ochrona przed hałasem 

6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

7. Ochrona powierzchni ziemi 

8. Ochrona zasobów przyrodniczych 
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Szamotuły 

Program ochrony 
środowiska dla 
miasta i gminy 

Szamotuły na lata 
2013-2016  

z perspektywą  
do roku 2020 
(aktualizacja) 

Poprawa stanu środowiska poprzez zachowanie istotnych walorów przyrodniczych oraz 
zrównoważony rozwój, jako podstawa rozwoju gospodarczego i poprawa jakości życia 
mieszkańców.  

Po analizie stanu aktualnego wyznaczono siedem obszarów priorytetowych ochrony 
środowiska:  

I – Poprawa jakości środowiska  

II – Ochrona przyrody  

III – Racjonalna gospodarka odpadami  

IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego  

V – Edukacja ekologiczna społeczeństwa  

VI – Działania systemowe w ochronie środowiska  

Środa 
Wielkopolska 

Program ochrony 
środowiska dla 
gminy Środa 

Wielkopolska na lata 
2018-2021 

1. Ochrona klimatu i powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji niskiej, 
komunikacyjnej i przemysłowej oraz stosowanie rozwiązań energooszczędnych  

2. Zmniejszeniu uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez jego 
obniżenie do poziomu obowiązujących standardów  

3. Utrzymanie emisji pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnego poziomu 

4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz racjonalne korzystanie  
z zasobów wodnych gminy  

5. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków  

6. Ochrona złóż kopalin poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, 
kompleksowe wykorzystanie kopalin, w tym kopalin towarzyszących  

7. Poprawa jakości gleb i racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów glebowych, 
zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych  

8.  Racjonalna gospodarka odpadami 

9. Ochrona przyrody i krajobrazu poprzez utrzymanie procesów ekologicznych  
i stabilności ekosystemów 

10. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

11. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju 

12. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez edukację ekologiczną 
wszystkich grup społecznych 

Śrem 

Program ochrony 
środowiska dla 

gminy Śrem na lata 
2016-2019  

z perspektywą na 
lata 2020-2023 

1. Zachowanie/przywracanie właściwego stanu zasobów przyrodniczych 

2. Minimalizacja presji na zasoby wodne 

3. Utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

4. Utrzymanie standardów jakości powietrza na dobrym poziomie poprzez stałą redukcję 
emisji pyłów i gazów oraz energooszczędność 

5. Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu 
akustycznego środowiska 

6. Ochrona środowiska glebowego 

7. Ochrona powierzchni ziemi 

8. Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

9. Zrównoważona gospodarka odpadami minimalizująca szkody w środowisku 

10. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

11. Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz rozwój 
zarządzania środowiskowego 
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Trzcianka 

Program Ochrony 
Środowiska dla 

gminy Trzcianka na 
lata 2017-2020  

z perspektywą do 
roku 2024 

1. Poprawa stanu powietrza na obszarze gminy Trzcianka 

2. Niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach gdzie 
sytuacja jest korzystna, jak również zmniejszenie oddziaływania hałasu na 
mieszkańców i środowisko poprzez jego obniżenie do poziomu obowiązujących 
standardów  

3. Minimalizacja oddziaływania oraz bieżąca kontrola źródeł emisji promieniowania 
elektromagnetycznego  

4. Osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód  

5. Ochrona i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych oraz rewitalizacja 
terenów zdegradowanych ekologicznie 

6. Efektywne wykorzystanie eksploatowanych złóż zgodnie z wymaganiami ochrony 
środowiska, ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych oraz terenów przewidzianych 
pod przyszłą eksploatację  

7. Ochrona obiektów cennych przyrodniczo oraz walorów krajobrazu rekreacyjnego  
i rolniczego. Zachowanie i wzrost bioróżnorodności istniejących zasobów leśnych  

8. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych 

9. Kształtowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych 

10. Opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o wystąpieniu 
zagrożenia środowiska  

11. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie stopnia odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów  

12. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców gminy, zagwarantowanie 
szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka 
konsumpcyjna 

Turek 
Program ochrony 
środowiska dla 

miasta Turek 2004 

1. Zarzadzanie zasobami wodnymi 

2. Ochrona wód podziemnych 

3. Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna 

4. Racjonalizacja zużycia wody 

5. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 

6. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych 

7. Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle  

8. Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa 

9. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

10. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 

11. Ochrona przed hałasem przemysłowym 

12. Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

13. Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego  

14. Gleby użytkowane rolniczo 

15. Zasoby kopalin 

16. Gospodarka odpadami 

17. Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 

18. Integracja aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym 

19. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

20. Ochrona lasów 

21. Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody 

Wągrowiec 

Program ochrony 
środowiska dla 

miasta Wągrowca  
na lata 2017-2020  

z perspektywą  
do 2024 

1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta do wymaganych 
standardów zgodnie z założeniami programu ochrony powietrza dla strefy 
wielkopolskiej  

2. Adaptacja do zmian klimatu  

3. Poprawa klimatu akustycznego miasta  

4. Minimalizacja zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców ze strony pola 
elektromagnetycznego  

5. Kompleksowe gospodarowanie wodami w regionie wodnym  

6. Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych pod kątem osiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza 
Odry  

7. Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem bieżących potrzeb 
modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz modernizacja wyeksploatowanej 
infrastruktury  

8. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac 
geologicznych  

9. Ochrona zasobów glebowych przed niewłaściwym zagospodarowaniem i wpływem 
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odpadów  

10. Ograniczanie ilości odpadów składowanych na składowisku odpadów  

11. Ochrona różnorodności biologicznej  

12. Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii  

Wolsztyn 

Program ochrony 
środowiska dla 
gminy Wolsztyn  

na lata 2015-2025 

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla zapewnienia lepszej 
ochrony środowiska oraz zapewnienia wystarczającej ilości wody o odpowiedniej 
jakości użytkowej  

2. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz ochrona przed powodzią̨ i podtopieniami 

3. Kontynuacja działań inwestycyjnych i administracyjno-organizacyjnych mających na 
celu poprawę̨ jakości wód powierzchniowych 

4. Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu 
właściwego składników przyrody  

5. Ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku procesów naturalnych oraz 
antropogenicznych 

6. Utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów gazów i odorów  

7. Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu 
akustycznego środowiska 

8. Ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi 

9. Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów 
odnawialnych 

10. Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie 
edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej  

11. Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi  
w miejscach największego oddziaływania na środowisko i zapewnienie 
bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 

12. Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

Września 

Program ochrony 
środowiska dla 
miasta i gminy 

Września na lata 
2014-2017  

z perspektywą na 
lata 2018-2021 

1. Trwały, niezagrażający środowisku naturalnemu rozwój społeczno-gospodarczy 
miasta i gminy Września (cel nadrzędny) 

2. Ochrona obiektów cennych przyrodniczo oraz walorów krajobrazu rekreacyjnego  
i rolniczego. Zachowanie i wzrost bioróżnorodności istniejących zasobów leśnych  

3. Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

4. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia 

5. Utrzymanie dobrego stanu powietrza na obszarze Miasta i Gminy Września  

6. Niedopuszczenie do pogarszania się̨ klimatu akustycznego na obszarach gdzie 
sytuacja jest korzystna 

7. Minimalizacja oddziaływania oraz bieżąca kontrola źródeł emisji promieniowania 
elektromagnetycznego 

8. Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych ich ochrona i rekultywacja 

9. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych  

10. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych. 
Ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyniku transportu 
drogowego i kolejowego 

11. Opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o wystąpieniu 
zagrożenia środowiska 

12. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa 

13. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz zwiększenie 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji istotnych dla środowiska 

Złotów 

Program ochrony 
środowiska dla 

gminy miasto Złotów 
na lata 2016-2020 

1. Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. Racjonalizacja ich wykorzystania 
oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy wody pitnej odpowiedniej jakości  

2. Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją  

3. Zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego  

4. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności 
oraz utrzymanie istniejących form ochrony przyrody  

5. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie postaw 
proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość 
środowiska  

Źródło: opracowanie własne 
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Kluczowe wnioski, jakie płyną z analizy prowadzonej przez władze miast średnich 

(gmin) polityki ochrony środowiska za pomocą programów ochrony środowiska są 

następujące: 

1) W dziewięciu gminach informacje o programie są albo niedostępne, albo trudno 

dostępne lub wskazywane w tematycznych zakładkach biuletynu informacji publicznej 

informacje o dokumentach są nieobowiązujące (np. Chodzież) albo brak w tych 

gminach aktualnych dokumentów z zakresu programowania ochrony środowiska 

(Słupca, Grodzisk Wielkopolski, Koło, Oborniki, Pleszew, Szamotuły, Turek). 

Najstarsze opracowania, zupełnie niemogące pełnić tej funkcji współcześnie (m.in.  

z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych, ram strategicznych oraz regulacji  

i wytycznych w zakresie zawartości programów) pochodzą z 2004 roku (np. Turek). 

2) Zdecydowana większość programów (trudno wskazać ostateczną liczbę, bowiem  

w części z nich nie ma informacji o autorach opracowania) przygotowana została przez 

firmy zewnętrzne, nie została jednak poddana merytorycznej weryfikacji przez osoby 

odpowiedzialne za przyjęcie zlecenia, przez władze najwyższych szczebli oraz przez 

rady miast i gmin: 

 część programów odwołuje się do nieaktualnych dokumentów na poziomie 

regionalnym, krajowym lub międzynarodowym jako wytycznych strategicznych ich 

kształtowania, 

 część programów nie posiada także kształtu zgodnego z wytycznymi Ministra 

Środowiska (Wytyczne do opracowywania gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

programów ochrony środowiska, 2015) (np. Program Ochrony Środowiska dla gminy 

Trzcianka na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024),  

 niektóre z programów mają niejasną i nieczytelną strukturę, a zawarte w nich 

elementy nie są spójne np. cele Programu ochrony środowiska dla gminy miasto 

Złotów na lata 2016-2020 – inne ich brzmienie podane zostało w rozdziale 

dotyczącym celów, inne w części dotyczącej monitoringu, 

 trzy z analizowanych programów (przygotowane przez tę samą firmę zewnętrzną) 

zawierają te same cele o takim samym brzmieniu, co poddaje w wątpliwość ich 

dostosowanie do lokalnej specyfiki, bazowanie na lokalnych zasobach i dążenie do 

rozwiązania lokalnych problemów, 

 niektóre z programów mają niepoprawnie sformułowane cele – brak w nich 

aspektu czynnościowego, elementu doskonalenia lub zmiany w danym 

zakresie, część nie jest możliwa do zrealizowania, np. cel w programach 

sformułowany jako przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. 

powodziom, suszom, wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom 

instalacji przemysłowych nie do końca jest możliwy do osiągnięcia (huraganowym 

wiatrom ani nawalnym deszczom nie można przeciwdziałać). 

3) Treść większości programów pozwala stwierdzić, że miasta borykają się z tymi 

samymi grupami problemów (pośrednio ich identyfikacja w takich a nie innych 

obszarach wynika z wytycznych ministerialnych sporządzania programów),  

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 transportową, a najmniej kosztochłonne zadania 

realizowane są w obszarach ochrony przed zagrożeniami, przeciwdziałania 
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wystąpieniu poważnych awarii, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

czy edukacji ekologicznej.  

4) Nieliczne gminy w swoich programach uwzględniają explicité kwestię adaptacji 

do zmian klimatu, tak naprawdę jako cel strategiczny kwestia ta została 

zamieszczona tylko w jednym z analizowanych programów – Programie ochrony 

środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024.  

5) Tylko jedna z gmin wskazała wyraźnie, że przyjęty dokument jest kontynuacją 

wcześniejszego programu – Program ochrony środowiska dla gminy Wolsztyn na lata 

2015-2025. W pozostałych przypadkach, nawet jeśli gminy decydowały się na 

opracowanie aktualizacji dokumentu, nie miał on charakteru stricte kontynuacji, rzadko 

nawiązywano w nim bezpośrednio do wcześniejszych celów i zadań. W przypadku 

Wolsztyna dokonano pełnej transpozycji celów i w nie wpisano nowe zadania. Z jednej 

strony może to świadczyć o świadomej kontynuacji przyjętej polityki w zakresie 

ochrony środowiska, z drugiej natomiast może stanowić pewne ograniczenie  

w bieżącym reagowaniu na pojawiające się wyzwania i problemy.  

6) W programach brakuje systemowego ujęcia kwestii ochrony środowiska, 

równolegle funkcjonują bowiem w gminach takie dokumenty jak: programy usuwania 

azbestu, plany gospodarki niskoemisyjnej, programy adaptacji do zmian klimatu, 

programy ochrony powietrza czy wieloletnie programy rozwoju i modernizacji sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Brak jest między nimi strukturalnych, merytorycznych  

i organizacyjnych powiazań, nie stanowią one wzajemnej podstawy do ich 

sporządzania, nie ma między nimi zamierzonej i celowej spójności.  

Najistotniejszym wnioskiem, jaki płynie z analizy programów ochrony środowiska jest 

potrzeba systemowego wsparcia gmin (osób odpowiedzialnych merytorycznie  

i organizacyjnie za zarządzanie ochroną środowiska oraz decydentów, w tym radnych 

gminnych) w obszarze kompetencji z zakresu zarządzania, wiedzy odnośnie do 

wymagań formalno-prawnych sporządzania poszczególnych dokumentów, ich 

powiązań i znaczenia, a także promowania dobrych praktyk w obszarze opracowań 

strategicznych i operacyjnych dla potrzeb ochrony środowiska i krytycznej weryfikacji 

materiałów opracowanych przez zleceniobiorców zewnętrznych. Wydaje się, że zbyt 

często występuje koncentracja na elementach operacyjnych, brak natomiast właściwego 

podejścia do elementów strategicznych, co zapewne wynika z braku odpowiedniego 

przygotowania w tym obszarze.  

Programy ochrony środowiska nie są jedynymi dokumentami, jakie kształtują politykę 

ochrony środowiska w gminach. Równolegle funkcjonują także dokumenty sektorowe, do 

których zaliczyć można wspomniane wcześniej: programy usuwania azbestu, plany 

gospodarki niskoemisyjnej, programy adaptacji do zmian klimatu, programy ochrony 

powietrza czy wieloletnie programy rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej. Szczegółowa analiza wskazuje, że większość gmin posiada te opracowania, 

szczególnie te o najbardziej operacyjnym charakterze, jak wieloletnie programy rozwoju  

i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Informacje o części z nich są jednak 

trudno dostępne w zasobach biuletynu informacji publicznej. Często wymagają one 

metodycznego przeszukiwania uchwał rady, które nie zawsze jest skuteczne.  

Z punktu widzenia niniejszego opracowania zasadne jest skupienie się na stosunkowo 

najnowszym z wymienionych opracowań, które udostępniają nieliczne gminy, a mianowicie 

na programach adaptacji do zmian klimatu. Ich opracowanie jest elementem polityki 
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adaptacyjnej do zmian klimatu sformułowanej poprzez Strategię UE w zakresie 

przystosowania się do zmian klimatu z kwietnia 2013 roku (KE, 2013). Realizacja Strategii na 

szczeblu krajowym podjęta została poprzez opracowanie i przyjęcie w październiku  

2013 roku Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (MŚ, 2013), natomiast na szczeblu 

lokalnym powinna odbywać się poprzez miejskie plany adaptacji. Dla grupy badanych miast 

średnich dostępne jest jedno takie opracowanie – Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla 

miasta Leszna z 2017 roku, które przygotowane zostało w sposób rzeczowy i profesjonalny. 

Zawiera ono zarówno identyfikację priorytetowych zagrożeń będących skutkiem zmian 

klimatycznych, którym należy przeciwdziałać na terenie Leszna, jak i analizę kilku typów opcji 

adaptacyjnych oraz mechanizm wyboru opcji adaptacji wraz z analizą źródeł finansowania. 

Warto także zwrócić uwagę na inne działania podejmowane w wielkopolskich miastach 

średnich, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i niskoemisyjność 

oraz adaptację do zmian klimatu. Obszary te objęte były zakresem badania ankietowego 

przeprowadzonego z przedstawicielami urzędów tych miast. Wśród ośrodków, które 

wskazały odpowiedzi w przytoczonych obszarach dominują takie, które podejmują działania 

mające na celu poprawę efektywności energetycznej i niskoemisyjność (tab. 4.7). Większość 

jednostek (23) posiada bądź planuje wprowadzić własne programy dofinasowania do 

wymiany pieców. Wśród miast realizujących inicjatywy z tego zakresu warto zwrócić uwagę 

na Śrem, który w ramach swojego programu dofinansowuje, oprócz wymiany pieca, także 

montaż w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną, np. kolektor 

słoneczny, pompa ciepła, montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej czy montaż 

przydomowej oczyszczalni ścieków. Ciekawy program realizowany jest także w Krotoszynie – 

Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy 

Krotoszyn. Jest to program parasolowy, finansowany ze środków zewnętrznych, polegający 

na montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (instalacji fotowoltaicznych i solarnych)  

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta i gminy Krotoszyn. Podobny 

projekt (unijny) jest realizowany w Kościanie – Instalacja odnawialnych źródeł energii  

w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan (mieszkaniec 

ponosi tylko 15% kosztów instalacji). Zewnętrzny program realizuje także Pleszew. Jest to 

projekt Human smart cities, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz 

zwiększenie efektywności zarządzania i jakości oferowanych usług publicznych poprzez 

wypracowanie koncepcji trzech ekorozwiązań pilotażowych w ramach koncepcji smart city, 

opartych na innowacjach technologicznych. 

Należy także podkreślić działania o charakterze administracyjnym wskazane  

w niektórych badanych gminach. Jako przykład, stanowiący bezsprzecznie dobrą  

i inspirującą praktykę, warto wskazać Złotów, w którym wprowadzono zwolnienia od podatku 

od nieruchomości budynków, w których przeprowadzono termomodernizację. Szereg gmin 

podnosi także znaczenie postępowań środowiskowych, podczas których kładziony jest nacisk 

na uwzględnianie działań adaptacyjnych względem zmian klimatu czy stosowania innych 

rozwiązań mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na powietrze lub 

poprawę sprawności energetycznej. Część jednostek posiada, dokonuje aktualizacji lub 

planuje opracowanie dokumentów strategicznych takich jak programy adaptacji do zmian 

klimatu czy plany elektromobilności. W niektórych miastach średnich (gminach) zwraca się 

również uwagę na niestandardowe, choć w większości niskonakładowe, rozwiązania, jak: 

czyszczenie nawierzchni ulic metodą mokrą, monitoring pojazdów opuszczających place 
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budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, rozwój systemu zdrojów ulicznych, 

kurtyn wodnych, fontann, a także utrzymanie w sprawności technicznej rowów, naprawa 

systemów drenarskich i rurociągów melioracyjnych na użytkach rolnych. Pojawiają się także 

inicjatywy dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wykonywania odwiertów 

geotermalnych czy wymiany taboru komunikacji miejskiej. 

 

Tab. 4.7. Działania (wskazane w badaniu ankietowym) mające na celu poprawę jakości powietrza 
i adaptację do zmian klimatu wdrażane w miastach średnich województwa wielkopolskiego 

Nazwa miasta 
Formy wsparcia w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej i niskoemisyjności 
Działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu 

Chodzież 
Systematyczne poszerzanie miejskiej sieci cieplnej 
wraz z podłączeniami kolejnych odbiorców 
indywidualnych 

Podłączanie indywidualnych odbiorców do miejskiej 
sieci cieplnej 

Czarnków 
W pracach na 2020 rok planowane jest 
dofinansowanie inwestycji ochrony środowiska na lata 
2020-2023 

Nie  

Gniezno 
Program Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie, 
finansowany ze środków budżetu Miasta Gniezna 

Retencja wód opadowych 

Gostyń 
Dopłaty do wymiany systemów ogrzewania węglowego 
na nowe ekologiczne źródła ogrzewania 

Nie 

Grodzisk 
Wielkopolski 

Dopłata do montażu ekologicznych źródeł energii 
Utworzenie Grodziskiego Alertu Smogowego – 
działania naprawcze, edukacyjne, szkoleniowe 

Jarocin 

 program zwalczania niskiej emisji na terenie gminy 
(dotacja do zmiany formy ogrzewania, uruchomienie 
punktu konsultacyjnego dotyczącego programu 
Czyste Powietrze, przystąpienie do opracowania 
strategii elektromobilności) 

 Klaster Energia Jarocin (produkcja energii 
elektrycznej przede wszystkim z lokalnych źródeł 
energii odnawialnej, a także popularyzowanie  
i wdrażanie przedsięwzięć energooszczędnych) 

 wprowadzenie w dokumentach strategicznych, 
planistycznych zapisów dotyczących stosowania 
paliw niskoemisyjnych 

 działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym 
dotyczącym niskiej emisji 

 przystąpienie do prac nad opracowaniem strategii 
elektromobilności (2019-2020) 

 przystąpienie do prac nad aktualizacją planu 
gospodarki niskoemisyjnej (2020 rok) 

 

Kępno 
Dopłaty dla mieszkańców w przypadku wymiany pieca 
na paliwo stałe na ogrzewanie ekologiczne 

 termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej  

 odtwarzanie zadrzewień przyulicznych, tworzenie 
nowych skwerów i zazielenionych, zacienionych 
miejsc odpoczynku dla mieszkańców 

 rewitalizacja parków miejskich wprowadzenie 
elementów zachęcających mieszkańców do 
korzystania z terenu zieleni 

 podniesienie komfortu mieszkańców poprzez 
rozwój systemu zdrojów ulicznych, kurtyn 
wodnych, fontann 

 zachowanie i rewaloryzacja istniejących zbiorników 
wodnych 

 rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
opóźnienie spływu wód opadowych 

Koło – 

 przyłącza indywidualnych użytkowników do 
miejskiej sieci grzewczej, częściowo opalanej 
kotłem na biomasę. W przyszłości projektowane 
podłączenie pod wody geotermalne  

 nasadzanie drzew i krzewów, które stanowią 
swoisty mikroklimat dla Miasta 

Konin 
 transport publiczny, rowery miejskie 

 Konin Dolina Zielonej Energii 

Transformacja gospodarcza miast pogórniczych  
w kierunku odnawialnych źródeł energii 

Kościan  instalacja odnawialnych źródeł energii  
w gospodarstwach domowych dla mieszkańców – 

– 
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Nazwa miasta 
Formy wsparcia w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej i niskoemisyjności 
Działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu 

projekt unijny (mieszkaniec ponosi 15% kosztów 
instalacji) 

 dotacja celowa na dofinansowanie zadań 
związanych z wymianą kotłów centralnego 
ogrzewania na niskoemisyjne 

Krotoszyn 

 dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn 
na pokrycie kosztów zmiany systemu grzewczego 
na proekologiczny 

 zakup rowerów miejskich 

 realizacja projektu pn. Odnawialne źródła energii 
szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta 
i Gminy Krotoszyn, realizacja projektu 
parasolowego, polegającego na montażu instalacji 
źródeł energii odnawialnej, a mianowicie instalacji 
fotowoltaicznych wytwarzających energię 
elektryczną w 349 indywidualnych gospodarstwach 
domowych oraz instalacji solarnych wytwarzających 
energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w 149 indywidualnych 
gospodarstwach domowych na terenie miasta  
i gminy Krotoszyn 

 wprowadzenie rowerów miejskich 

 dotacja na wymianę pieców 

 budowa ścieżek rowerowych 

 dotacje na przydomowe oczyszczalnie  

 wymiana taboru komunikacji miejskiej 

 usuwanie odpadów azbestowych 

Leszno 

Dotacje: panele fotowoltaiczne (6 tys. zł), kolektory 
słoneczne (4 tys. zł), zmiana sposobu ogrzewania  
z węglowego na: gazowe, elektryczne, olejowe, 
przyłączenie do sieci miejskiej (4-6 tys. zł) 

W 2018 roku Rada Miejska Leszna przyjęła Miejski 
Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna,  
w ramach którego realizuje m.in. budowę kolektora 
„wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze 
zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi 

Międzychód 

 zmniejszenie emisji CO2 poprzez wspieranie 
ogrzewania wykorzystującego odnawialne źródła 
energii  

 zakładanie łąk kwietnych 

 polepszenie jakości powietrza poprzez walkę  
z niską emisją 

 podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców w zakresie konieczności segregacji 
odpadów  

 działania mające na celu uświadomienie 
mieszkańcom pozytywnej roli zieleni w mieście, co 
zmniejszy szczególnie wycinkę drzew i krzewów 

Nowy Tomyśl 
Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 
węglowego na ekologiczne źródła ciepła (dotacja 
celowa) 

 oczyszczanie powietrza – dofinansowanie do 
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne 

 tworzenie nowych siedlisk roślin i zwierząt poprzez 
nasadzenia drzew, tworzenie łąk kwietnych 

 rewitalizacja dwóch parków miejskich w ramach 
zadania Rozwój terenów zielonych w Gminie Nowy 
Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów 
zieleni w celu poprawy jakości środowiska 

 ochrona krajobrazu poprzez podjęcie działań 
związanych z utworzeniem parku krajobrazowego 

 dostosowanie systemu transportu publicznego do 
skutków zmian klimatu – darmowa komunikacja 

Oborniki – – 

Ostrzeszów 
Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców 
niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła 

– 

Piła 
Program dofinansowania działań dotyczących 
likwidacji starych kotłów i zakupu nowych źródeł ciepła 

Każdy inwestor chcący podjąć realizację 
przedsięwzięcia (inwestycji) musi wykazać działania  
z zakresu adaptacji do zmian klimatu – na etapie 
uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Pleszew 
Udzielanie dotacji celowych na zadania z zakresu 
poprawy jakości powietrza na terenie miasta i gminy 
(dotacje na wymianę pieca) 

 system wczesnego ostrzegania przed gwałtownymi 
zjawiskami pogodowymi w ramach funkcjonowania 
PISK (Pleszewskiego Informatora Społeczno-
Kulturalnego) 

 intensyfikacja nasadzeń w pasach dróg oraz na 
terenach zieleni 

 human smart cities – poprawa jakości życia 
mieszkańców oraz zwiększenie efektywności 
zarządzania i jakości oferowanych usług 
publicznych poprzez wypracowanie koncepcji 
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Nazwa miasta 
Formy wsparcia w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej i niskoemisyjności 
Działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu 

trzech ekorozwiązań pilotażowych w ramach 
koncepcji smart city, opartych na innowacjach 
technologicznych 

 termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej 

Rawicz 
Dopłaty z budżetu gminy do wymiany źródła ciepła na 
ekologiczne 

 termomodernizacja budynków gminnych 

 wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED 

 wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

Słupca Program wymiany pieców, likwidacji azbestu Programy proekologiczne, działania edukacyjne 

Szamotuły 
Udzielanie dotacji celowej na proekologiczne 
urządzenia grzewcze 

 dotacje do wymiany źródeł ogrzewania 

 modernizacje kotłowni budynków będących we 
właściwości Miasta i Gminy Szamotuły  

 czyszczenie nawierzchni ulic metodą mokrą 

 kontrola gospodarstw domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów 

 monitoring pojazdów opuszczających place budów 
pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg 

 edukacja ekologiczna 

 budowa węzłów przesiadkowych 

 rozwój infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, 
bezpłatny system rowerów miejskich) 

Środa 
Wielkopolska 

Elektromobilność – dostępność stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych  

b.d. 

Śrem 

Udzielanie dotacji celowej na proekologiczne 
urządzenia grzewcze (wymiana pieca, montaż  
w systemie grzewczym źródła wykorzystującego 
energię odnawialną, np. kolektor słoneczny, pompa 
ciepła, montaż mikroinstalacji do produkcji energii 
elektrycznej, montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków) 

Dotacje dla spółek wodnych z budżetu gminy na 
utrzymanie w sprawności technicznej rowów, 
naprawę systemów drenarskich i rurociągów 
melioracyjnych na użytkach rolnych 

Trzcianka 

Uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  
i realizacja jego założeń począwszy od 
termomodernizacji budynków, przez stopniową 
wymianę oświetlenia, po budowę dróg rowerowych 
jako alternatywnych metod komunikacji wewnątrz 
gminy 

Gmina Trzcianka jest w trakcie przygotowywania 
planu działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu  
i jest w tzw. grupie SECAP chcącej zaplanować  
i osiągnąć określone poziomy zmniejszania 
nadmiernego eksploatowania środowiska 

Turek 

 termomodernizacja budynków wielorodzinnych  
i użyteczności publicznej 

 likwidacja pieców w budynkach komunalnych  
i podłączenie do miejskiego węzła cieplnego 

 realizacja projektu wykorzystującego odnawialne 
źródła energii –instalacje fotowoltaiczne i solarne dla 
mieszkańców miasta 

 wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego,  
w celu rozpoznania złóż wód termalnych 
perspektywicznych oraz przeprowadzenia testów 
hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych 
umożliwiających ocenę parametrów złóż. Woda 
termalna wykorzystywana będzie poprzez 
inwestycje wytwórcze i dystrybucyjne w całości do 
celów energetycznych w ramach funkcjonującej sieci 
ciepłowniczej 

 wspieranie mieszkańców przy ubieganiu się  
o dofinansowanie z programów rządowych  
w przedmiotowym zakresie 

 wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego 

 modernizacja oczyszczalni ścieków wraz  
z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej 

 realizacja mikroinstalacji fotowoltaicznych  
i solarnych dla mieszkańców miasta 

 termomodernizacja budynków 

 regulacja cieków wodnych 

 coroczne nowe nasadzenia zieleni 

Wągrowiec 

Mieszkańcy mogą korzystać z programu rządowego 
dofinansowania wymiany pieców Czyste powietrze,  
o którym informacje uzyskują w urzędzie.  

Miasto przymierza się do wprowadzenia własnego 
wsparcia w zakresie ograniczania niskiej emisji 

Wszelkie realizowane inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska są zaadaptowane do zmian klimatu, np. 
termomodernizacja obiektów podległych Gminie 

Wolsztyn 
Dotacje na przedsięwzięcia służące poprawie jakości 
powietrza 

 odpowiednie zapisy w decyzjach środowiskowych 

 wymiana kotłów węglowych na gazowe i inne 
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Nazwa miasta 
Formy wsparcia w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej i niskoemisyjności 
Działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu 

ekologiczne 

 nasadzenia zieleni miejskiej 

Września 

 udzielanie z budżetu Miasta i Gminy we Wrześni 
dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska 
przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu 
ogrzewania na proekologiczne 

 budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą, w tym zakup autobusu elektrycznego 
pełniącego funkcję bezpłatnej komunikacji miejskiej 

 udział Straży Miejskiej w działaniach z zakresu 
ochrony środowiska, w tym ochrony powierza (np. 
olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie „Nie dla 
Smogu”, akcja znakowania rowerów) 

 działania promocyjne i edukacyjne, w tym 
rozpowszechnianie programu Czyste Powietrze 

Gmina Września nie posiada obecnie planu adaptacji 
do zmian klimatu. Należy jednak nadmienić, że 
realizuje szereg działań zawartych w innych 
programach związanych z ochroną środowiska (np. 
Program Ochrony Środowiska, Program Ochrony 
Powietrza, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej), które 
mogłyby spełniać kryteria działań z zakresu adaptacji 
do zmian klimatu 

Złotów 

 dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na 
niskoemisyjne źródła ciepła ze środków 
budżetowych 

 inwestycje polegające m.in. na wymianie oświetlenia 
w placówkach edukacyjnych, wykonaniu instalacji 
fotowoltaicznych dla przedszkola, szkoły 
podstawowej i MOPS, kompleksowy remont 
instalacji eklektycznej i odgromowej oraz 
przebudowa instalacji c.o. w szkole podstawowej 

 akcja ekologiczna Fabryka Czystego Powietrza 

 podniesienie jakości zagospodarowania terenów 
zieleni miejskiej 

 edukacja ekologiczna w ramach cyklicznej imprezy 
miejskiej Euro Eco Festival 

 spotkania dla mieszkańców z przedstawicielami 
WFOŚiGW w Poznaniu na temat zasad 
przyznawania dotacji w ramach programu Czyste 
Powietrze 

 wprowadzenie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości dla budynków, w których 
przeprowadzono termomodernizację 

 wydarzenie Europejski Dzień bez samochodu 

– 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Według oceny władz wielkopolskich miast średnich stan środowiska w miastach  

w ostatnich pięciu latach zasadniczo się poprawiał (tab. 4.8). W 16 jednostkach wskazano, że 

poprawił się on nieznacznie, a w trzech (Konin, Piła, Września) zdecydowanie. Neutralna 

odpowiedź (stan środowiska nie zmienił się) wskazana została przez osiem jednostek 

(Chodzież, Trzciankę, Gniezno, Kępno, Koło, Kościan, Oborniki, Ostrzeszów). Na nieznaczne 

pogorszenie stanu środowiska wskazano w Międzychodzie, Słupcy i Rawiczu. Natomiast 

zmiany negatywne zostały wskazane w Grodzisku Wielkopolskim.  
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Tab. 4.8. Stan środowiska w miastach średnich województwa wielkopolskiego według opinii 
włodarzy tych miast  

Nazwa miasta 

Stan środowiska 

zdecydowanie 
się pogorszył 

nieznacznie 
się pogorszył 

nie zmienił się 
nieznacznie się 

poprawił 
zdecydowanie 
się poprawił 

Chodzież   X   

Czarnków    X   

Gniezno    X   

Gostyń   X   

Grodzisk Wielkopolski X     

Jarocin    X  

Kępno   X   

Koło   X   

Konin     X  

Kościan   X   

Krotoszyn    X  

Leszno      

Międzychód  X    

Nowy Tomyśl    X  

Oborniki   X   

Ostrzeszów   X   

Piła     X 

Pleszew    X  

Rawicz  X    

Słupca  X    

Szamotuły    X  

Śrem    X  

Środa Wielkopolska    X  

Trzcianka   X   

Turek    X  

Wągrowiec    X  

Wolsztyn    X  

Września     X  

Złotów    X   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

4.1.5. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw 

Zadania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości mogą być realizowane przez gminy 

wielotorowo. Przede wszystkim są to jednak działania o charakterze promocyjnym, 

informacyjnym i ekonomicznym, mające na celu przyciągnięcie nowych inwestorów na teren 

gminy lub wsparcie firm już działających. Jak podnosi w swoim raporcie Najwyższa Izba 

Kontroli gminy powinny (NIK, 2018): 

 podejmować działania, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i osiąganiu 

sukcesów przez lokalnych przedsiębiorców, 

 wpływać na poprawę jakości życia i zaspokajanie potrzeb ich mieszkańców oraz 

poprawę stanu infrastruktury,  
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 dbać o zwiększenie poziomu zatrudnienia i jakości miejsc pracy oraz wzrost dochodów 

samorządowych. 

Do kluczowych narzędzi wspierania przedsiębiorczości zalicza się (NIK, 2018): 

 narzędzia planistyczne i prawno-administracyjne, wśród których można wymienić 

przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez uchwalanie dla nich MPZP, 

usprawnianie procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych przez inwestorów, np. 

decyzji środowiskowych czy pozyskiwania koncesji, powoływanie na terenie gmin 

podstref specjalnych stref ekonomicznych i tworzenie w nich przyjaznych warunków 

funkcjonowania przedsiębiorstw, przyjmowanie odrębnych strategii wspierania 

przedsiębiorczości, pozyskiwania inwestorów lub zawieranie tego typu zapisów  

w funkcjonujących dokumentach (studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju itp.), 

 narzędzia instytucjonalno-organizacyjne: podejmowanie działań ukierunkowanych 

na dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, 

tworzenie IOB (fundusze poręczeń, inkubatory przedsiębiorczości, centra obsługi 

inwestora, agencje rozwoju lokalnego, fundusze pożyczkowe, ośrodki wspierania 

przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki technologiczne, centra informacyjne, 

punkty konsultacyjne itp.), 

 narzędzia ekonomiczno-finansowe: w regulowaniu zasad gospodarowania mieniem 

wprowadzanie ulg i preferencji dla przedsiębiorców, w tym w opłatach za najem  

i dzierżawę nieruchomości, stosowanie niższych od maksymalnych stawek podatku od 

nieruchomości i środków transportu, posiadanie ofert wsparcia finansowego 

przedsiębiorców w formie poręczeń, gwarancji i pożyczek,  

 narzędzia infrastrukturalne: realizowanie inwestycji na rzecz przedsiębiorców  

w postaci budowy nieruchomości pod wynajem, wyznaczanie i uzbrajanie terenów 

inwestycyjnych, podejmowanie działań i przedsięwzięć inwestycyjnych bezpośrednio 

wspierających przedsiębiorczość, korzystanie z możliwości zakupu gruntów od 

prywatnych właścicieli i innych podmiotów z przeznaczeniem na inwestycje gminne, 

pośrednio mogące wpływać na rozwój przedsiębiorczości, wspieranie inwestorów  

w pozyskaniu gruntów pod inwestycje od właścicieli prywatnych (w tym prezentowanie 

tego typu oferty za pośrednictwem kanałów informacyjnych w gminie), 

 współpracę z przedsiębiorstwami oraz pozyskiwanie inwestorów i funduszy  

z zewnątrz: podejmowanie działań szkoleniowo-doradczych i informacyjnych, zlecanie 

działań z zakresu wpierania przedsiębiorczości organizacjom pozarządowym lub 

wspieranie ich w tym obszarze, podejmowanie działań mających na celu założenie 

organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców, członkostwo w stowarzyszeniach 

samorządowych wspierających rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość, posiadanie 

oferty adresowanej do nowych przedsiębiorców, realizacja inwestycji w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), podejmowanie działań dla pozyskania 

nowych inwestorów (informacja na stronie internetowej gminy lub biuletynu informacji 

publicznej, publikacje o gminie (broszury, foldery, ulotki), udział w rankingach  

i konkursach dla gmin, w targach i wystawach, funkcjonowanie w gminie punktu 

konsultacyjnego/informacyjnego dla przedsiębiorców), powoływanie rad 

gospodarczych, rad przedsiębiorców przy wójtach/burmistrzach/prezydentach, 

promocyjne wykorzystanie gminnych programów jak karta dużej rodziny, karta seniora 
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itp., honorowanie statuetkami/nagrodami wyróżniających się przedsiębiorców na 

terenie gminy.  

Wśród wielkopolskich miast średnich tylko nieliczne posiadają strategiczne 

dokumenty określające ich politykę w zakresie wpierania przedsiębiorczości i rozwoju 

gospodarczego. Tego typu dokument funkcjonuje np. w Koninie (Program Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019). Jest to dokument operacjonalizujący 

strategię rozwoju miasta w obszarze gospodarczym, a konkretnie zapisany w niej cel 

dotyczący rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości. Obejmuje on obszary dotyczące 

poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia mechanizmów  

i struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, budowy kompetencji pracowników na 

rynku pracy, koordynacji współpracy i zarządzania rozwojem na poziomie Konińskiego OSI 

(KOSI). W Programie określono następujące obszary interwencji:  

1) poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej: promocja gospodarcza  

i inwestycyjna miasta, stosowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych dla 

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz na wspieranie nowych inwestycji 

– pomoc publiczna/pomoc de minimis, przedstawianie organizacjom zrzeszającym 

konińskie firmy oraz przedsiębiorstwom konińskim informacji na temat planowanych  

w danym roku inwestycji komunalnych i zamówień publicznych (harmonogram 

planowanych zamówień publicznych), Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych przy 

Prezydencie Miasta Konina,  

2) tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu: strona 

internetowa Koniński Portal Gospodarczy, publikacja Biuletynu Informacji 

Gospodarczej Miasta, baza ofert biznesowych i nieruchomości, realizacja projektu pn. 

Rewitalizacja Konińskiej Starówki – opracowanie LPR na lata 2016-2023 wraz  

z modelowym pilotażem, organizacja Konińskiego Forum Lokalnej Gospodarki, 

Konińskie Targi Przedsiębiorczości, spotkania gospodarcze z przedstawicielami miast 

partnerskich, Gala Konińskiego Biznesu wraz z konkursem o Statuetkę Złotego Konia, 

szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców obejmujące różne aspekty prowadzenia 

firmy, pomoc młodym przedsiębiorcom na starcie oraz osobom planującym 

prowadzenie własnego biznesu, kampanie informacyjno-promocyjne dla młodzieży, 

Park Przemysłowo-Technologiczny i Koniński Inkubator Przedsiębiorczości,  

3) budowa kompetencji pracowników na rynku pracy: organizacja płatnych staży dla 

studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w konińskich firmach wiodących, np. 

laureatów Statuetki Złotego Konia, realizacja projektów pn. Kadry przyszłości oraz 

Kopalnia wiedzy w ramach KOSI, rozwój i upowszechnianie kształcenia ustawicznego 

w zakresie potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników, tworzenie pakietu 

informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do dalszej edukacji (dotyczącego 

edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym,  

4) koordynacja współpracy i zarządzania rozwojem na poziomie KOSI: wdrożenie  

i realizacja Mandatu Terytorialnego dla KOSI.  

Interesujące opracowanie posiada także Złotów – Program rozwoju przedsiębiorczości 

Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2022. Zapisane w dokumencie cele posiadają następujące 

brzmienie: 1) Miasto atrakcyjne dla inwestorów z branż: hotelarskiej, lecznictwa, rehabilitacji, 

fizjoterapii, agroturystyki, usług transportowych, usług kosmetycznych, gastronomii,  

2) Zróżnicowany i chłonny lokalny rynek pracy, 3) Miasto wygodne do mieszkania,  

4) Atrakcyjna oferta promocyjna miasta Złotowa jako Wielkopolskiego Zdroju spójna  
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z działaniami lokalnych przedsiębiorców. Co ważne, Miasto podkreśla, że warunkiem sine 

qua non realizacji powyższych celów jest współpraca samorządu z przedsiębiorcami, 

organizacjami pozarządowymi oraz wyzwolenie jak największej aktywności mieszkańców. 

Samo opracowanie Programu było poprzedzone badaniem opinii pn. Złotów miastem ludzi 

przedsiębiorczych, kierowanym do lokalnych przedsiębiorców, w którym wzięła udział ponad 

połowa podmiotów wytypowanych przez Miasto. 

Zaprezentowane dokumenty są przykładami nielicznych opracowań o charakterze 

strategii sektorowej, opracowanych i przyjętych dla miast średnich Wielkopolski. Warto 

jednak wskazać, że większość jednostek uznała, że wpieranie lokalnej przedsiębiorczości  

i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych są na tyle istotnymi wyzwaniami, że stanowić 

powinny jeden z celów strategicznych (obszarów, priorytetów) strategii rozwoju gminy. 

Taka sytuacja ma miejsce w następujących jednostkach: 

 Chodzieży – cel: Satysfakcjonująca praca w Mieście lub w jego okolicach, 

 Czarnkowie – cel: Konkurencyjna gospodarka, 

 Trzciance – cel: Zrównoważony rozwój gospodarczy z uwzględnieniem rozwoju 

turystyki i kultur, 

 Gostyniu – cel: Gmina Gostyń – miejsce przyjazne dla inwestorów i atrakcyjne dla 

wypoczynku, 

 Grodzisku Wielkopolskim – cel: Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy, 

 Jarocinie – cel: Przedsiębiorczy Jarocin, 

 Kępnie – cel: Poprawa warunków dla gospodarki lokalnej, 

 Kole – cel: Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, 

 Koninie – aż dwa cele: Rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości w Koninie przy 

wykorzystaniu walorów położenia miasta i stworzeniu warunków do rozwoju postaw 

kreatywnych i innowacyjnych oraz Wykorzystanie potencjału wszystkich sektorów do 

wykształcenia aktywnych postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w rożnych grupach 

społecznych, 

 Kościanie – cel: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie nowych firm  

i rozwój istniejących, 

 Lesznie – cel: Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie 

innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego, 

 Międzychodzie – cel: Wzmocnienie potencjału gospodarczego, 

 Nowym Tomyślu – cel: Efektywna gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby  

i wpierająca rozwój lokalnej przedsiębiorczości,  

 Obornikach – cel: Dynamiczna gospodarka, 

 Pile – cel: Miasto i region ludzi aktywnych oraz kreatywnych gospodarczo i społecznie, 

 Rawiczu – cel: Konkurencyjna i nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy, 

 Słupcy – cel: Rozwój gospodarczy miasta, 

 Szamotułach – cel: Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki (zapewnia dogodne 

warunki zamieszkania i inwestowania), 

 Środzie Wielkopolskiej – cel: Dynamiczna gospodarka, 

 Śremie – cel: Mieć atrakcyjną pracę na miejscu, 

 Turku – cel: Rozwój gospodarczy obszaru funkcjonalnego przez pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną, 

 Wągrowcu – cel: Rozwój gospodarczy miasta, 
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 Wolsztynie – cel: Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego gminy, 

 Wrześni – cel: Rozwój gospodarczy obszaru funkcjonalnego przez pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną, 

 Złotowie – cel: Zapewnienie optymalnych warunków przestrzennych, 

infrastrukturalnych, administracyjnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 

Powyższe zestawienie wskazuje na znaczącą rolę, jaką jednostki miejskie przypisują 

rozwojowi przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu nowych inwestorów. Upatrując w tym 

szansy na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie konkurencyjności jednostki oraz 

dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych 

oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, samorządy starają się aktywizować tereny miejskie 

z przeznaczaniem ich pod działalność gospodarczą. Odbywa się to m.in. poprzez uchwalanie 

dla nich MPZP czy ich uzbrajanie, ale także poprzez prowadzenie polityki gospodarowania 

mieniem, która może służyć celom rozwoju gospodarczego.  

Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w większości gmin 

publikowane są na stronach internetowych w zakładkach dedykowanych potencjalnym 

inwestorom. W celu oceny stopnia dostępności tych informacji oraz jakości prezentowania 

przez gminy swojej oferty inwestycyjnej, a także informacji kierowanych do już działających 

przedsiębiorców dokonano celowego przeglądu stron internetowych wszystkich badanych 

gmin. Analizowano czy znajduje się na nich zakładka adresowana dla inwestora 

(potencjalnego lub istniejącego), jaka jest aktualność zawartych w niej treści oraz jakiego 

rodzaju informacje są tam prezentowane (tab. 4.9).  

 

Tab. 4.9. Jakość i zawartość internetowej oferty inwestycyjnej w miastach średnich (gminach) 
województwa wielkopolskiego  

Nazwa 
gminy 

(miasta) 

Zakładka  
„dla inwestora” 

Ocena 
aktualności 

Informacje dla inwestorów 

Chodzież  „Gospodarka” 

Ostatni wpis  
z 2018 roku 

(choć większość 
z lat 2010-2012) 

Bankomaty na terenie miasta, banki na terenie Chodzieży, kantory 
wymiany walut, katalog firm i instytucji z Chodzieży, podatki – 
formularze, zmiany w ustawie o odpadach, uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej, gospodarka odpadami, oferty pracy w Chodzieży, 
dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników 

Czarnków  „Gospodarka” 
Ostatni wpis  
z 2015 roku 

Tereny inwestycyjne w planach miejscowych, wykaz nieruchomości  
z zasobu miasta przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub 
dzierżawę, aktualne przetargi, oferty sprzedaży nieruchomości innych 
osób prawnych i fizycznych 

Gniezno „Dla biznesu” Aktualna 
Aktualności, o mieście, dla inwestora, dla przedsiębiorcy, inwestycje 
miejskie, dokumenty do pobrania, ważne telefony, gadżety miejskie, 
parkingi miejskie 

Gostyń „Dla biznesu” b.d. 
Strefa gospodarcza, zwolnienia podatkowe i składkowe, instytucje 
okołobiznesowe, centrum pomocy przedsiębiorcy, nowe zasady 
opłacania składek, profil zaufany 

Grodzisk 
Wielkopolski 

„Strefa inwestora” Aktualna 
Oferta inwestycyjna gminy, rewitalizacja, inwestycje realizowane  
w 2019 roku 

Jarocin 
„Dla 

przedsiębiorców” 
Aktualna 

Punkt kontaktowy, formularze i wnioski, strefa inwestora, aktualności, 
przetargi, baza firm, zagospodarowanie przestrzenne 

Kępno „Dla inwestorów” 
Ostatni wpis  
z 2018 roku 

Informacja o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości, 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu 

Koło „Biznes” Aktualna 
ŁSSE – podstrefa Koło, lokalne podatki i opłaty, wizytówka 
gospodarcza, organizacje gospodarcze, poradnik dla przedsiębiorcy, 
rejestracja firmy, oferty inwestycyjne 

Konin „Biznes” Aktualna 

Wsparcie dla inwestora, oferty inwestycyjne, Strategia Rozwoju Konina, 
Koniński Portal Gospodarczy, Rewitalizacja Miasta Konina, Wielkoletni 
Plan Inwestycyjny, Przyjazna administracja, Instytucje otoczenia 
biznesu (automatyczne przekierowanie do strony gospodarka.konin.pl) 
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 

Zakładka  
„dla inwestora” 

Ocena 
aktualności 

Informacje dla inwestorów 

Kościan „Gospodarka” b.d. 
Informacje dla przedsiębiorców (warto wiedzieć, mikroporady), 
przetargi i zamówienia publiczne, programy rozwojowe (miejskie, 
regionalne, krajowe, przydatne linki) 

Krotoszyn „Przedsiębiorca” b.d. 
Gospodarka, mikroporady, oferta inwestycyjna, opłaty lokalne, oferty 
pracy, poręczenia kredytowe, prezentacja firm, strefa ekonomiczna, 
WSSE Invest-Park, zakładam firmę 

Leszno „Dla biznesu” Aktualna 

Dlaczego w Lesznie (strategiczna lokalizacja, potencjał gospodarczy, 
kadry każdego szczebla, kontakt), oferta inwestycyjna (strefa 
inwestycyjna I.D.E.A., oferty inwestycyjne miasta, planowanie 
przestrzenne, zainwestowali w Lesznie), aktualne przetargi (aktualne 
ogłoszenia, jak nabyć teren od miasta), wsparcie dla biznesu 
(zwolnienia w podatku od nieruchomości, wsparcie realizacji inwestycji, 
pomoc w procesie inwestycyjnym, instytucje otoczenia biznesu) 

Międzychód „Dla inwestora” b.d. 
Oferta inwestycyjna, tereny pod budownictwo jednorodzinne, 
investment offer, specjalna strefa ekonomiczna, wsparcie działalności 
gospodarczej, nagrody i wyróżnienia, Międzychodzki Oddział WIPH 

Nowy Tomyśl „Inwestor” b.d. 
Podatki, oferta inwestycyjna, miejscowe plany, zwolnienia i ulgi, 
przetargi 

Oborniki 
„Oferta 

inwestycyjna” 
Aktualna Ogłoszenia o przetargach 

Ostrzeszów „Strefa inwestora” Aktualna 

Inwestuj w Ostrzeszowie (zasady inwestowania w podstrefie 
Ostrzeszów, wolne tereny na sprzedaż w ŁSSE, film – teren 
inwestycyjny, NEWS! Informacje dotyczące ŁSSE, kontakt ds. 
inwestorskich, baza instytucji i firm, podatki i opłaty, przetargi, 
zagospodarowanie przestrzenne) 

Piła „Gospodarka” Aktualna 

Aktualności gospodarcze, jak założyć firmę, ważne dla 
przedsiębiorców, podatki i opłaty lokalne, pomoc publiczna, ochrona 
środowiska, fundusze europejskie, strategia i programy rozwojowe, 
konkursy urbanistyczno-architektoniczne 

Pleszew „Biznes” b.d. 
Strefa Ekonomiczna, działalność gospodarcza, pozostałe tereny 
inwestycyjne, największe inwestycje 2017 

Rawicz 
„Zainwestuj w 

Rawiczu” 
Aktualna 

O Rawiczu, warto zainwestować w Rawiczu, wsparcie dla inwestora, 
oferta inwestycyjna greenfield, aktualności biznesowe, aktualności 
Palomar, kontakt dla inwestora 

Szamotuły „Inwestycje” 
Wpisy z 2012 

roku 
Oferta inwestycyjna, nieruchomości gminne na sprzedaż 

Śrem „Dla inwestora” 
Dane o gminie  
z lat 2015-2017 

Śrem, preferencje dla inwestorów, nieruchomości, zainwestowali  
w Śremie, kontakt (automatyczne przekierowanie na stronę 
nieruchomości.srem.pl) 

Środa 
Wielkopolska 

„Oferta 
inwestycyjna” 

Wpisy dotyczące 
podatków  

z 2009 roku 
Środa Wielkopolska miasto niskich podatków, tereny inwestycyjne 

Trzcianka 
„Gospodarka i 

inwestycje” 
b.d. 

Baza firm, ulgi i preferencje, nieruchomości – sprzedaż, dzierżawa oraz 
zamówienia publiczne, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategia 
Rozwoju Gminy, Gminny Program Rewitalizacji, planowanie 
przestrzenne, tereny inwestycyjne, mikroporady, projekty unijne 

Turek „Biznes” 
Wpisy z lat  
2012-2015 

Dla inwestora, strefa przedsiębiorcy, Turecka Strefa Inwestycyjna, 
Kompleks ŁSSE, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, pomoc  
w zarządzaniu mikrofirmą, kluczowe kontakty, rejestracja działalności 
gospodarczej, zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego na lata 
2015-2025 

Wągrowiec „Dla inwestorów” b.d. 

Miasto: Informacje statystyczne, plany zagospodarowania 
przestrzennego, największe przedsiębiorstwa, oferta inwestycyjna, 
informacje statystyczne, największe przedsiębiorstwa, dokumenty 
strategiczne, punkt nieodpłatnej informacji prawnej, mikroporady, 
otoczenie biznesu, do kogo w sprawie, zwolnienia i ulgi, kalendarium 
przedsiębiorcy, kontakt 

Wolsztyn „Strefa inwestora” b.d. 
Tereny inwestycyjne, mapa, statystyki, o gminie, inwestorzy, kontakt, 
logowanie (automatyczne przekierowanie do strony 
inwestujwgminie,pl), film tereny inwestycyjne 

Września 
„Zainwestuj we 

Wrześni” 
Ostatni wpis  
z 2018 roku 

Tereny inwestycyjne, zachęty inwestycyjne, zainwestowali we Wrześni, 
Referat Obsługi Inwestorów 
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Nazwa 
gminy 

(miasta) 

Zakładka  
„dla inwestora” 

Ocena 
aktualności 

Informacje dla inwestorów 

Złotów „Dla biznesu” Aktualna 

Dlaczego warto tu zainwestować, dokumenty strategiczne, ulgi dla 
przedsiębiorców, zwolnienia od podatku od nieruchomości – 
termomodernizacja, SSSE, zwolnienia od podatku od nieruchomości – 
de minimis, płacę podatki – wzory formularzy podatkowych, stawki 
podatków i opłat, oferta inwestycyjna – tereny inwestycyjne, wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do obrotu, GISON (system informacji 
przestrzennej), zamówienia publiczne i przetargi, opiekun inwestora, 
załóż firmę w Złotowie, do kogo w sprawie, ochrona środowiska 
(decyzje środowiskowe, nieczystości ciekłe), otoczenie biznesu, Złote 
Herby, Złotowska rodzina na 5 (informacje dla przedsiębiorców), 
Złotowska Karta turysty (Informacje dla przedsiębiorców) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych analizowanych gmin (miast) 

 

Zakładki odnoszące się do sfery gospodarczej, zarówno związanej ze wspieraniem 

przedsiębiorczości, jak i pozyskiwaniem inwestorów zewnętrznych (żadna z badanych gmin 

nie posiada osobnych zakładek dla tych obszarów tematycznych), znajdują się na stronie 

każdej analizowanej gminy (miasta). Noszą one tytuły odnoszące się do sformułowań 

„gospodarka”, „inwestor”, „biznes” i „przedsiębiorca” w różnych wariantach i konfiguracjach. 

Nie ma jednak wątpliwości, że osoba szukająca tego typu informacji na pewno na nie natrafi, 

tytuły zakładek są bowiem jasne i jednoznaczne.  

Większość gmin uzupełnia treści w tego rodzaju zakładkach na bieżąco i w dość 

szczegółowej formie. Jednak niektóre z gmin: Chodzież, Czarnków, Kępno, Szamotuły, 

Śrem, Środa Wielkopolska, Turek czy Września nie robią tego systematycznie. 

Zidentyfikowano na tych stronach dane historyczne (np. dotyczące podatków z 2009 roku), 

tym samym odwiedzający nie ma pewności czy prezentowana na nich oferta jest aktualna,  

w tym oferta dotycząca terenów inwestycyjnych. Dla dziewięciu miast średnich nie udało się 

określić stopnia aktualności prezentowanych informacji. Oferta przedstawiana jest w języku 

polskim, a co ciekawe, tylko w jednym przypadku – Międzychodu w prezentowanej ofercie 

znalazła się zakładka w języku angielskim (investment offer). Zawartość zakładek ma także 

różną treść, tym samym jest w różnym stopniu przydatna dla osób poszukujących informacji  

i pośrednio świadczy również o różnej jakości prezentowanych ofert inwestycyjnych. 

Najszersze tematycznie, kierowane zarówno dla przedsiębiorców już działających, jak  

i potencjalnych inwestorów są zakładki następujących miast średnich: 

 Konina – po kliknięciu na zakładki odnoszące się do oferty inwestycyjnej użytkownik 

jest automatycznie przekierowywany do serwisu gospodarka.konin.pl, który 

dedykowany jest bezpośrednio przedsiębiorcom i inwestorom (niektóre jego elementy, 

przede wszystkim oferta inwestycyjna, prezentowane są także w języku angielskim  

i niemieckim). Jego budowa jest przejrzysta, informacje w większości aktualne, a sama 

zawartość kompleksowa i rzetelna (podobne systemy przekierowań stosują na swoich 

stronach np. Śrem – przekierowanie do ofert sprzedaży nieruchomości, a także 

Wolsztyn – przekierowanie do strony inwestujwgminie.pl, która wprawdzie nie jest tak 

bogata w informacje jak w przypadku Konina, ale również może stanowić ciekawą 

alternatywę dla potencjalnych inwestorów). 

 Leszna – miasto ma bardzo rozbudowaną zakładkę Dla biznesu (w której 

charakterystycznym elementem, jakiego paradoksalnie brakuje na wielu stronach, jest 

zakładka Kontakt) zawierającą informacje odnoszące się zarówno do części opisującej 

potencjał gospodarczy miasta, oferty inwestycyjnej, jak i aktualnych przetargów oraz 

wsparcia dla biznesu. Warto przy tym nadmienić, że w mieście tym funkcjonują aż trzy 
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instytucje z sektora otoczenia biznesu, do których należą Leszczyńskie Centrum 

Biznesu sp. z o.o., Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Samorządowy 

Fundusz Poręczeń Kredytowych (zlokalizowany w Gostyniu, jednak obsługujący także 

teren Leszna i innych miast). 

 Złotowa – miasto ma bardzo rozbudowaną zakładkę dotyczącą prezentacji oferty 

inwestycyjnej, wsparcia przedsiębiorców, postępowań administracyjnych, jakie mogą 

ich dotyczyć, a także – co cenne – prezentuje możliwości udziału przedsiębiorców  

w lokalnych programach typu karta turysty, karta rodziny wraz ze wskazaniem korzyści 

jakie przedsiębiorca może uzyskać przystępując do programu. W zakładce zawarto 

także informacje o nagrodach przyznawanych przedsiębiorcom – Złotych Herbach. 

Miastami średnimi, w których prezentacja oferty inwestycyjnej jest mało atrakcyjna lub 

nie odbywa się w satysfakcjonującej formie są m.in. Chodzież (zakładka zawiera szereg 

nieaktualnych informacji, a jej nawigacja nie jest czytelna, brak także kompleksowości 

informacji), Czarnków (większość informacji pochodzi sprzed kilku lat), Kępno (jedyne 

informacje jakie są prezentowane, i to w postaci danych historycznych – za lata 2017 i 2018, 

to informacje o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości, wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do najmu), Oborniki (jedyny element tej zakładki to ogłoszenia  

o przetargach), Szamotuły (wpisy z 2012 roku), Środa Wielkopolska (jedynie dwa elementy  

w zakładce, z czego jeden z danymi z 2009 roku), Turek (większość informacji z lat  

2012-2015). Trudno uznać tego rodzaju prezentacje informacji o ofercie inwestycyjnej za 

skuteczne i realizujące cele zapisane w strategiach rozwoju.  

Rozpatrując politykę miejską w sferze przedsiębiorczości i innowacyjności warto także 

wspomnieć o IOB działających w niektórych wielkopolskich miastach średnich. Są to przede 

wszystkim inkubatory przedsiębiorczości (Leszno, Ostrzeszów, Piła, Rawicz i Turek), ośrodki 

szkoleniowo-doradcze (Gostyń, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła, 

Śrem, Turek) oraz fundusze poręczeniowe (Gostyń, Jarocin) i fundusze pożyczkowe (Piła, 

Śrem). Szczególnie dużą aktywnością w tym zakresie wyróżnia się działalność Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Leszczyńskiego Centrum Biznesu sp. z o.o., 

Tureckiej Izby Gospodarczej i Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.  

Równie ciekawymi inicjatywami są klastry, wiążące przedsiębiorców działających  

w tym samym lub pokrewnych sektorach, IOB oraz organizacje, współpracujące  

i konkurujące ze sobą. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w wielkopolskich miastach średnich 

należą m.in. do działających na ich terenie:  

 Klastra Poligraficzno-Reklamowego (Leszno), działającego w sektorze poligrafii, 

reklamy, opakowań, serwisu maszyn, 

 Klastra Spożywczego Leszczyńskie Smaki (Leszno), dziejącego w sektorze 

spożywczym (nabiał, mięso, wędliny, dania gotowe, przetwórstwo owocowo-warzywne, 

produkcja słodyczy), 

 Leszczyńskiego Klastra Budowlanego (Leszno), działającego w sektorze budownictwa 

oraz usług doradczych, architektonicznych, projektowania, 

 Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski (Kalisz), działającego w sektorze 

spożywczym, 

 Klastra Technologii Niskoenergetycznych (Konin), działającego w sektorze 

budownictwa energooszczędnego, 

 Stowarzyszenia Klaster Kotlarski (Pleszew), działającego w sektorze energetyki  

(kotły c.o.), 
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 Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej w Krotoszynie (Krotoszyn), działającego  

w sektorze rolniczym, 

 Klastra Turystycznego Szlak Piastowski (Gniezno), działającego w sektorze turystyki  

i hotelarstwa oraz gastronomii. 

Podsumowując działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w miastach średnich 

województwa wielkopolskiego należy wskazać przede wszystkim na: 

1) Istotne znaczenie, jakie niemal wszystkie badane gminy przypisują rozwojowi 

gospodarki na swoim terenie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w priorytetach 

strategii rozwoju tych jednostek, które odnoszą się bezpośrednio do kwestii 

gospodarczych (jeden, a czasem nawet dwa cele w strategii są z reguły poświęcone 

kwestiom rozwoju gospodarczego, wspierania przedsiębiorczości lub pozyskiwania 

nowych inwestorów). 

2) Zróżnicowany poziom operacjonalizacji celów gospodarczych ze strategii. 

Nieliczne miasta średnie 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 nie jest intuicyjnie dostępny 

na stronach internetowych. 

3) Zróżnicowany poziom prezentacji oferty inwestycyjnej i obsługi inwestora na 

poziomie kontaktu internetowego, w tym przede wszystkim witryny internetowej 

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 i wdrażają przedstawiając swoją 

ofertę w sposób kompleksowy, innowacyjny i profesjonalny.  

4) Funkcjonowanie na ich terenie IOB, z których wybrane prowadzą działalność 

modelową, a część obsługuje podmioty nie tylko z terenu danego miasta/gminy.  

5) Funkcjonowanie licznych lokalnych inicjatyw klastrowych zrzeszających 

przedsiębiorców i IOB działających na danym terenie, związanych z różnymi 

branżami, co pozwala podnosić ich konkurencyjność oraz zdolność do kooperacji. 

 

4.1.6. Marketing terytorialny  

Promocja miasta to „świadomy i celowy proces prezentacji posiadanych, szeroko 

rozumianych zasobów oraz możliwości, jakie one stwarzają (oferty), połączona  

z przekonującą argumentacją ich wyższości nad ofertami konkurencyjnymi (innych miast) – 

to aktualnie wielokierunkowa, ale spójna i zorientowana działalność zmierzająca do poznania 

miasta, zainteresowania się nim, aby w efekcie wywołać chęć przyjazdu do niego i trwałego 

związania się z nim osób fizycznych oraz organizacji. W ten sposób informacje promocyjne 

docierające do podmiotów rynków miasta, wraz z ich uzasadnieniem oraz wsparciem 

marketingowym, w istotnym stopniu decydują o sposobie postrzegania składników jego 

tożsamości, a w rezultacie o rodzaju ukształtowanego jego obrazu mentalnego – 

marketingowego wizerunku” (Choliński, 2013). Zgodnie ze współczesnymi koncepcjami 

marketingu terytorialnego działania marketingowe miast i regionów powinny być nakierowane 

na skuteczność i efektywność, które prowadzić powinny do coraz bardziej innowacyjnych 

form oraz środków promocji (Nowacki, 2012). Integralnymi elementami mixu promocyjnego 

powinno być, oprócz elementów klasycznych, także budowanie tożsamości jednostki, 
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skuteczna identyfikacja i włączenie interesariuszy czy stosowanie takich elementów jak np. 

city placement (Szromnik, 2015).  

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto uproszczone formy analizy skuteczności 

działań marketingowych. W pierwszej kolejności zbadano czy miasto średnie (gmina) ma 

dokument strategiczny określający sposób prowadzenia promocji. Następnie weryfikowano  

i oceniono system identyfikacji wizualnej oraz posługiwanie się hasłem promocyjnym.  

W grupie badanych jednostek tylko nieliczne dysponowały dokumentami 

strategicznymi związanymi z promocją, natomiast strategię promocji jako taką de facto 

miało pięć (tab. 4.10). Najbardziej aktualne opracowanie z tego zakresu funkcjonuje  

w Rawiczu (z 2015 roku), dość aktualne opracowanie ma także Krotoszyn (z 2012 roku). 

Pozostałe dokumenty pochodzą z pierwszej dekady XXI wieku, co wpływa na ich aktualność. 

Szczególnie w zakresie promocji przyjmowanie dokumentów na długą perspektywę czasową, 

jak w przypadku Leszna (w 2008 roku z perspektywą do 2020 roku), może rzutować na 

aktualność i skuteczność podejmowanych działań. W odniesieniu do pozostałych miast 

średnich strategie promocji nie zostały zidentyfikowane. Co istotne, ważną cechą takiego 

dokumentu powinna być jego dostępność i łatwość jego odszukania, zatem nie podejmowano 

szczegółowych analiz rejestru uchwał rady gminy (miasta), tym bardziej, że nie ma wymogu 

aby taki dokument przyjmować uchwałą. W zakresie podstawowych narzędzi promocji, jakimi 

są stosowanie komunikatu wizualnego w postaci logotypu oraz wykorzystanie komunikatu 

werbalnego w postaci hasła promocyjnego, praktyka stosowana w miastach średnich jest 

zróżnicowana. Część ośrodków, np. Czarnków, Trzcianka, Grodzisk, Koło, Konin, stosuje  

w ramach komunikacji wizualnej herb miasta, większość jednak (18 jednostek) posiada 

logotyp, którym w sposób powszechny się posługuje. Jedno miasto – Wolsztyn w różnych 

kanałach (strona internetowa i media społecznościowe) posługuje się zarówno herbem jak  

i logotypem. Jakość i kształt logotypów są zróżnicowane – od prostych, prezentujących 

nazwę miasta z wykorzystaniem oryginalnej typografii, poprzez typografie uzupełnione 

znakiem graficznym (abstrakcyjnym lub odzwierciedlającym konkretny element – sylwetę 

miasta, krajobraz gminy, zwierzę itp.), kończąc na haśle promocyjnym wpisanym w elementy 

graficzne (ryc. 4.3). Niektóre z logotypów są bardzo nowoczesne np. Oborniki, Konin, 

Września, inne prezentują podejście klasyczne, np. Rawicz, Chodzież, Trzcianka, Wolsztyn.  

Także wykorzystanie haseł promocyjnych przez miasta jest zróżnicowane.  

W przypadku dziewięciu z nich nie zidentyfikowano go na głównej witrynie prowadzonej 

przez władze miasta (witrynie miasta/gminy albo urzędu miejskiego/miasta i gminy) lub na 

profilu społecznościowym, o ile na głównej stronie internetowej znajdował się do niego 

odnośnik. Uznano, że brak logotypu lub hasła promocyjnego w tych miejscach stawia pod 

znakiem zapytania skuteczność jego wykorzystania. Nie podejmowano także ich celowego 

wyszukiwania, bowiem np. w przypadku Turku wyszukiwarka wskazała dwa znaki graficzne,  

przez co trudno było określić czy w ogóle, a jeśli tak, to z którego z nich miasto korzysta (na 

jednej ze stron nie występował w widocznym miejscu żaden z nich). W pozostałych  

16 miastach posługiwano się własnymi hasłami promocyjnymi, z których większość wpisana 

była w logotyp. Są to z reguły krótkie zdania lub ich równoważniki poprzedzone nazwą 

miasta, np. Złotów. Wielkopolskie zdroje, Gmina Oborniki. Planeta możliwości, Trzcianka 

spojrzenie w przyszłość, Pleszew miasto otwarte. Jedno miasto – Konin posługiwało się  

w dwóch kanałach (strona internetowa i profil w mediach społecznościowych) różnymi 

hasłami – KONin witaj! oraz Konin. I love it. Jeśli drugie hasło nie jest elementem czasowej 

kampanii skierowanej do wewnątrz należałoby zwrócić uwagę na spójność przekazu.  
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Tab. 4.10. Wykorzystanie logotypów i haseł promocyjnych w działaniach marketingowych 
miast średnich województwa wielkopolskiego 

Nazwa miasta 

Kryterium oceny 

strategia promocji lub inny 
równorzędny dokument związany  

z promocją 

logotyp 
(tak/nie)  

ewentualnie 
herb 

hasło  
(tak/nie)* 

hasło promocyjne 

Chodzież b.d. Tak Tak Zielony zakątek Wielkopolski 

Czarnków 
Strategia promocji lokalnego 

produktu turystycznego dla miasta 
Czarnków i gminy Drawsko 

Herb Tak Miasto z charakterem 

Gniezno b.d. Tak Tak Pierwsza stolica Polski 

Gostyń b.d. Tak b.d. – 

Grodzisk Wielkopolski b.d. Herb b.d. – 

Jarocin 

Strategia promocji i komunikacji 
marketingowej proinwestycyjnej, 
turystycznej i wewnętrznej gminy 

Jarocin (2008) 

Tak Tak To miasto brzmi 

Kępno b.d. Tak Tak Dzień dobry w Kępnie 

Koło b.d. Herb b.d. – 

Konin b.d. Herb Tak KONin witaj!/fb Konin. I love it. 

Kościan b.d. Tak Tak W sercu Wielkopolski 

Krotoszyn 
Strategia marki miasta i gminy 

Krotoszyn (2012) 
Tak Tak Krotoszyn. WSPÓŁdziałamy 

Leszno 
Strategia promocji Miasta Leszna do 

roku 2020 (2008) 
Tak Tak Rozwiń skrzydła 

Międzychód b.d. Tak Tak Miasto z pompą 

Nowy Tomyśl b.d. Herb b.d. – 

Oborniki b.d. Tak Tak Planeta możliwości 

Ostrzeszów 
Strategia promocji miasta i gminy 

Ostrzeszów na lata 2006-2015 
Herb b.d. – 

Piła b.d. Tak Tak Tu wizje nabierają kształtu 

Pleszew b.d. Tak Tak Miasto otwarte 

Rawicz 
Strategia promocji potencjału 

gospodarczego i inwestycyjnego 
gminy Rawicz do roku 2020 (2015) 

Herb Tak Rawicz zawsze otwarty 

Słupca b.d. Herb b.d. – 

Szamotuły b.d. Herb b.d. – 

Środa Wielkopolska b.d. Tak Tak Miasto ludzi aktywnych 

Śrem b.d. Tak b.d. – 

Trzcianka b.d. Herb Tak Spojrzenie w przyszłość 

Turek b.d. Tak Tak  Miasto z potencjałem 

Wągrowiec 

Strategia promocji produktu 
turystycznego „Wągrowiec perłą  

w koronie jezior – promocja walorów 
turystycznych miasta” na lata  

2011-2018 

Tak Tak Wyzwala energię 

Wolsztyn b.d. Herb/Tak Tak Wolsztyn pełną parą! 

Września b.d. Tak Tak Miasto w centrum zainteresowania 

Złotów b.d. Tak Tak Wielkopolskie zdroje 

* Oceny obecności hasła promocyjnego dokonywano na podstawie analizy adresów stron internetowych  
w wyszukiwarce google oraz stronach domowych miast/gmin lub ich urzędów, w zależności od sposobu ich 
prowadzenia przez daną jednostkę. Podobnie w przypadku obecności logotypu (analizowano jedynie główną stronę 
internetową oraz profile w mediach społecznościowych) 

Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 4.3. Wybrane logotypy miast średnich województwa wielkopolskiego 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

  
 

 

Źródło: materiały udostępnione w serwisach internetowych wybranych miast średnich 

 

Warto także ocenić skuteczność działań promocyjnych miast z wykorzystaniem 

mediów elektronicznych. Zaproponowana ocena punktowa (w skali od 1 do 5) odnosiła się do 

sześciu wybranych kategorii (tab. 4.11). Oceniano ujednoliconą typografię kanałów 

elektronicznych (dopasowaną do kolorystyki logotypu lub herbu), łatwość nawigacji na stronie 

internetowej, dostępność źródeł informacji (losowo wyszukiwano wybrane zagadnienia na 

stronach, np. dotyczące sposobu zbierania odpadów komunalnych, informacji o inwestycjach, 

oferty pomocy społecznej lub danych kontaktowych do wydziałów urzędu miasta/miasta  

i gminy), aktualność informacji (w losowo wybieranych zakładkach na stronie internetowej 

oraz na profilu społecznościowym weryfikowano daty ostatnich wpisów) oraz dostępność 

mediów społecznościowych (czy na głównej witrynie internetowej znajduje się łącze do 

kanału w mediach społecznościowych, czy jest on w ogóle, a jeśli tak, to czy na bieżąco 

prowadzony). W efekcie dokonanej oceny skuteczności działań promocyjnych  

z wykorzystaniem mediów elektronicznych wykazano duży poziom podobieństwa 

między większością miast średnich Wielkopolski. Nieliczne nie prowadzą na bieżąco lub 

nie prowadzą wcale (bądź nie udało się tego w prosty sposób zweryfikować) profilu  

w mediach społecznościowych (głównie Facebook) – należą do nich Chodzież i Słupca. 

Pozostałe ośrodki mają bardzo dobrze wyeksponowane łącze do tego kanału na głównej 

stronie internetowej oraz posiadają na bieżąco uaktualnione informacje. Niektóre z jednostek 

posiadają także swoje tablice na kanałach typu Pinterest, Instagram, a także profile  

w komunikatorach typu Twitter, czy kanały na YouTube. W niektórych miastach średnich 

osobne profile posiadają także przedstawiciele władz – prezydenci, burmistrzowie, radni.  

W zakresie ocen łatwości nawigacji i dostępności źródeł informacji oceny są również zbliżone 

– w większości miast są to oceny dobre lub bardzo dobre. Warto także zaznaczyć, że 

niektóre (nieliczne) jednostki mają dostępne strony internetowe lub informacje o gminie, jej 

ofercie promocyjnej i turystycznej również w językach innych niż polski.  
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Tab. 4.11. Ocena skuteczności działań promocyjnych z wykorzystaniem mediów elektronicznych 
w miastach średnich województwa wielkopolskiego 

Nazwa miasta 

Kryterium oceny 

ujednolicona 
typografia 

łatwość 
nawigacji 

dostępność 
źródeł 

informacji 
aktualność 

dostępność mediów 
społecznościowych 

aktualność mediów 
społecznościowych 

Chodzież 5 5 4 2 1 b.d. 

Czarnków 4 4 3 3 5 5 

Gniezno 5 5 5 5 5 5 

Gostyń 5 5 4 5 5 5 

Grodzisk 
Wielkopolski 

5 4 4 5 5 5 

Jarocin 5 5 5 5 5 5 

Kępno 4 5 4 4 5 5 

Koło 5 5 4 5 5 5 

Konin 4 4 5 5 5 5 

Kościan 5 5 5 5 5 5 

Krotoszyn 5 5 5 5 5 5 

Leszno 5 4 4 5 5 5 

Międzychód 5 4 4 5 5 5 

Nowy Tomyśl 4 3 4 5 5 5 

Oborniki 5 4 4 5 5 5 

Ostrzeszów 4 4 5 5 5 5 

Piła 5 5 5 5 5 5 

Pleszew 5 4 4 5 5 5 

Rawicz 4 4 4 5 5 5 

Słupca 4 4 4 5 1 b.d. 

Szamotuły 4 4 4 5 5 5 

Środa 
Wielkopolska 

5 4 4 5 5 5 

Śrem 5 4 4 5 5 5 

Trzcianka 5 5 5 4 5 5 

Turek 5 3 3 4 4 5 

Wągrowiec 4 4 4 5 5 5 

Wolsztyn 5 4 4 5 5 5 

Września 5 4 4 5 4 5 

Złotów 5 5 5 5 4 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy witryn internetowych oraz profili w mediach społecznościowych 
miast średnich (gmin) województwa wielkopolskiego 

 

W wielkopolskich miastach średnich stosunkowo niewiele jest lokalnych produktów 

turystycznych, które zyskałyby markę i wyróżniały się na tle regionu i kraju. Część jednostek 

promuje się wykorzystując potencjał przyrodniczy i położenie – Trzcianka, Chodzież, Złotów, 

inne bazują na lokalnych zasobach, tradycjach i obiektach – Wolsztyn, Nowy Tomyśl 

(promuje się hasłem WIKLInowy Tomyśl, jednak nie występuje ono ani na stronie 

internetowej, ani na profilu na Facebooku), a jeszcze inne za oś promocji przyjmują flagowe 

wydarzenia – Jarocin. Jednym z działań promocji lokalnego produktu turystycznego jest 

szeroko zakrojona działalność Gniezna, które bazując na unikatowej historii rozpoczęło 

projekt Trakt Królewski w Gnieźnie. Obejmuje on lokalizację na terenie miasta posągów 

pierwszych królów Polski, postaci z piastowskich legend, edukacyjnych makiet, tablic 
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informacyjnych, infokiosków wraz z rzeźbami królików, nawiązującymi do najważniejszych 

momentów i postaci z dziejów miasta. Całokształtowi działań towarzyszy aplikacja Królika 

Goń, dostępna dla telefonów komórkowych. Jest to część projektu prowadzonego przez 

Wielkopolską Organizację Turystyczną, dofinansowanego ze środków UE.  

Podsumowując działania z zakresu marketingu terytorialnego, można stwierdzić, 

że w większości wielkopolskich miast średnich nie jest on 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.  

Z punktu widzenia całokształtu działań marketingowych niezbędna byłaby pogłębiona analiza 

działań, np. stosowanych rozwiązań w komunikacji papierowej z obywatelem, materiałów 

promocyjnych dostępnych w punktach informacji turystycznej, innych działań o charakterze 

promocyjnym – lokalnych imprez, kultywowania lokalnych tradycji, produktów lub innych 

elementów wyróżniających miasta i ich otoczenie. Warto byłoby także przeprowadzić 

pogłębione badanie społeczne mające na celu wskazanie unikatowych atrybutów marki jaką 

jest dana lokalizacja, a następnie wykreowanie strategii jej promocji.  

 

4.1.7. Zmiany demograficzne  

Zgodnie z danymi raportów Rządowej Rady Ludnościowej sytuacja demograficzna 

Polski jest trudna. Główny wpływ na nią mają „niski poziom dzietności, emigracja 

zagraniczna, wydłużenie trwania życia, które będzie powodować zmniejszenie podaży na 

rynku pracy oraz coraz szybsze starzenie się społeczeństwa poprzez wzrost liczby i udziału 

w ogólnej populacji ludności w najstarszych rocznikach wieku” (Stańczak, Szałtys, 

Waligórska, 2018, s. 56). Województwo wielkopolskie przedstawia stosunkowo korzystną 

strukturę wieku względem pozostałych polskich regionów, gdzie mediana wieku nie 

przekracza 40 lat, a odsetek dzieci i młodzieży wynosi niemal 20% (dane z 2016 roku). Nie 

zmienia to jednak faktu, że Wielkopolska również będzie zmuszona sprostać wyzwaniom 

wiążącym się z negatywnymi trendami demograficznymi, zarówno w wymiarze społecznym, 

jak i ekonomicznym, psychologicznym, medycznym czy socjalnym. 

Trudno jednoznacznie wskazać działania podejmowane przez samorządy lokalne, 

które wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom. Nie są powszechnie przyjmowane polityki w tym 

zakresie, programy strategiczne czy strategie sektorowe (choć część badanych jednostek je 

posiada, np. Szamotuły, Chodzież, Kościan, Śrem, Piła). Jest to raczej kompozycja pewnych 

działań obejmujących m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej, wsparcie organizacyjne, 

finansowe i partnerstwo na rzecz młodzieży, rodzin, seniorów, włączenie społeczne grup 

demograficznych (młodzieży, seniorów), kreowanie przyjaznych warunków życia dla 

mieszkańców, w tym wybranych grup demograficznych (dzieci, młodzieży, seniorów). 

W ramach zadań dotyczących wsparcia organizacyjnego, finansowego  

i partnerstwa na rzecz określonych grup społecznych w podziale na kryterium wieku 

oraz sytuacji rodzinnej można wymienić m.in.: 

 lokalne (gminne) karty seniora czy karty dużej rodziny (m.in. Piła, Turek, Oborniki, 

Kępno, Trzcianka), oferujące ulgi i zwolnienia u komercyjnych partnerów programu,  

a także przy korzystaniu z usług samorządu lokalnego (np. ośrodki sportu i rekreacji, 
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wydarzenia w bibliotekach i ośrodkach kultury czy też opłaty lokalne np. z tytułu 

odbioru i zagospodarowania odpadów), 

 koperty, bransoletki, przyciski życia (np. Gniezno, Piła) – to programy stanowiące 

system teleopieki i polegające na zdalnym monitorowaniu stanu zdrowia, np. osób po 

60. roku życia, dające możliwość szybkiego wezwania pomocy w stanach zagrożenia 

zdrowia lub życia (m.in. Gniezno, Piła), a także akcje kierowane do osób przewlekle 

chorych, starszych i samotnych, polegające na umieszczeniu w specjalnie 

przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 

przyjmowanych lekach, kontaktach do najbliższych i danych osobowych (m.in. Piła, 

Kościan, Gostyń, Międzychód), 

 dodatkowe usługi dla osób starszych, m.in. programy Złota Rączka dla seniora 65+ 

(np. Gniezno, Leszno), Fachowiec dla seniora (np. Gostyń), 

 dzienne domy tworzone w ramach programów Senior+ i Senior-Wigor (np. Krotoszyn, 

Gostyń, Jarocin, Chodzież, Koło, Pleszew, Oborniki, Turek, Wolsztyn, Złotów), 

 dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla seniorów (np. Chodzież), dofinasowanie 

zakupu leków (Śrem), dofinasowanie wypoczynku dla dzieci, 

 programy typu Taksówka dla seniora (Kościan), 

 programy rehabilitacji dla seniorów (Leszno), bezpłatne zajęcia sportowe (m.in. Śrem, 

Września), 

 stypendia dla uczniów uzdolnionych i utalentowanych. 

Zadania z zakresu włączenia społecznego wybranych grup demograficznych 

obejmują m.in.: 

 organizację lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

 powoływanie Rad Młodzieżowych, Rad Seniorów przy burmistrzach i prezydentach 

miast i gmin (dotyczy niemal wszystkich analizowanych jednostek), 

 organizację zajęć, prelekcji, kursów, terapii zajęciowej jako narzędzia przeciwdziałania 

wykluczeniu, 

 senioralne centra wolontariatu (Pleszew),  

 wsparcie organizacyjne i finansowe dla młodych rodzin (wyprawki powitalne dla dzieci 

czy samorządowe „becikowe”, jak np. w Lesznie),  

 wsparcie finansowe dla studentów podejmujących pracę na terenie miasta (Leszno). 

Natomiast zadania odnoszące się do kreowania przyjaznych warunków życia dla 

mieszkańców we wszystkich grupach wieku odnoszą się najczęściej do: 

 rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym budynków komunalnych lub towarzystw 

budownictwa społecznego, adresowanych w całości lub części dla seniorów (np. Śrem, 

Gniezno), 

 tworzenia atrakcyjnych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni publicznych dla 

przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. 

Kluczowe wnioski jakie płyną z analizy działań podejmowanych w miastach 

średnich Wielkopolski w zakresie zmian demograficznych są następujące: 

1) 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. 

2) Większość miast stosuje rozwiązania, które sprawdziły się gdzie indziej – w innych 

gminach, na poziomie województwa czy kraju. Naczelnym przykładem tego typu 
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działań może być powszechne wdrażanie kart seniora i kart dużej rodziny na 

poziomie lokalnym. Działania tego typu są o tyle godne podkreślenia, że, oprócz 

wsparcia adresatów, pozwalają też na budowanie lokalnego partnerstwa  

z przedstawicielami sektora biznesu, którzy włączani są jako partnerzy programów.  

3) Wiele jednostek wzięło aktywny udział w programach rządowych, w tym m.in.  

w programie tworzenia i prowadzenia dziennych domów pobytu dla seniorów 

Senior-WIGOR oraz Senior+. Tym samym w wielu miastach średnich z powodzeniem 

funkcjonują tego typu placówki, koncentrując wokół siebie społeczność seniorów oraz 

oferując niejednokrotnie bardzo szeroką i atrakcyjną gamę zajęć, imprez, szkoleń oraz 

innych wydarzeń. Ma to istotne znaczenie społeczne.  

4) W niemal wszystkich analizowanych 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. 

5) Wybrane jednostki, np. Leszno, wdrażają także programy wsparcia dla innych, 

szczególnych grup społecznych np. studentów podejmujących pracę na terenie 

miasta czy rodzin, w których urodziło się dziecko. 

6) W zakresie działań z tego obszaru można także wymienić szereg innych inicjatyw  

z zakresu pomocy społecznej, integracji, włączenia społecznego itp. Zostały one 

wskazane w dalszej części opracowania (w sferach, w których stanowią nadrzędne,  

a nie poboczne narzędzie). 

 

4.1.8. Rozwój kapitału ludzkiego 

Kapitał ludzki to wartość kwalifikacji ludzkich, na którą składają się ludzie i ich 

umiejętności. Jak przytacza Kotarski (2013) „kapitał ludzki jest na ogół rozumiany szeroko, 

obejmując przede wszystkim wiedzę i umiejętności konkretnych osób nabyte w systemie 

szkolnictwa, dokształcania zawodowego oraz przez politykę zawodową, ale także warunki 

psychofizyczne i kulturowe pracy”. Ten sam autor podnosi jednak, za innymi badaczami, że 

składają się na niego również takie cechy zbiorowości, jak struktura wieku populacji, 

umieralność, stopa urodzeń, stan zdrowia, które tworzą razem bardziej ogólną kategorię cech 

demograficznych. Cechy te wraz z umiejętnościami członków zbiorowości wyrażonymi  

w postaci poziomu wykształcenia, struktury zawodowej oraz stopnia zgodności struktury 

zawodowej z wymogami nowoczesnego rynku pracy tworzą kapitał ludzki (Kotarski, 2013).  

Z pojęciem tym ściśle wiąże się kapitał społeczny, który opisywany jest, zgodnie  

z podejściem OECD, w czterech wymiarach (OECD, za Kotarski, 2013):  

 antropologicznym – opierającym się na podkreślaniu występowania w ludzkiej naturze 

korzeni kapitału społecznego oraz biologicznych podstaw stowarzyszania się,  

 socjologicznym – opisującym normy społeczne i źródła ludzkiej motywacji przy 

jednoczesnym podkreślaniu cech organizacji społecznej, jakimi są zaufanie czy normy 

wzajemności,  

 ekonomicznym – opierającym się na założeniu, że ludzie nawiązują kontakty  

i wykorzystują zasoby kapitału społecznego do maksymalizacji własnych korzyści, co 

odbywa się w procesie wykorzystania odpowiedniej strategii budowania kapitału,  
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 politologicznym – kładącym nacisk na rolę instytucji, polityki oraz norm społecznych  

w nadawaniu kształtu ludzkiemu zachowaniu.  

Tym samym za działania wpływające na jakość i kondycję kapitału ludzkiego można 

uznać: 

 realizację zadań własnych gminy związanych ze szkolnictwem, a także podejmowanie 

działań dodatkowych w tym zakresie: kursy, szkolenia, programy eliminujące 

wykluczenie związane z brakiem wiedzy, kwalifikacji czy umiejętności, 

 realizację zadań z zakresu kształtowania rynku pracy i wspierania przedsiębiorczości, 

w tym przede wszystkim współpracę z władzami powiatowymi i wojewódzkimi oraz 

tworzenie centrów wspierania i inkubatorów przedsiębiorczości, systemów wsparcia 

dla przedsiębiorców, 

 kompleksowe działania społeczno-gospodarcze podejmowane w ramach programów 

rewitalizacji czy innych strategii sektorowych w gminach, 

 działania nieformalne polegające na rozbudowie procesu konsultacji i partycypacji  

o różne grupy społeczne, w tym powoływanie młodzieżowych rad miast, rad 

gospodarczych czy rad seniorów. 

Natomiast działaniami wspierającymi kształtowanie kapitału społecznego mogą być: 

 wsparcie funkcjonowania organizacji pozarządowych – konkursy grantowe, rady 

pożytku publicznego, transfer wiedzy i umiejętności,  

 wsparcie inicjatyw nieformalnych i grup społecznych – kreowanie przestrzeni 

współdziałania, wsparcie organizacyjne. 

Podejmowanie działań w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego odbywa się na szczeblu 

samorządu gminnego wielotorowo, choć podkreślić należy, 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.  

Przykładami dobrych, skutecznych rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości kapitału 

ludzkiego mogą być inicjatywy podejmowane w: Pile – studia dualne czy klasy patronackie  

w szkołach podstawowych, funkcjonujące przy wsparciu samorządu lokalnego, w Rawiczu, 

Gnieźnie, Krotoszynie, Obornikach, Szamotułach – realizacja projektów z Europejskiego 

Funduszu Społecznego mających na celu rozwój kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie 

kompetencji i kwalifikacji osób bezrobotnych (organizacja kursów i szkoleń zawodowych), 

umożliwiających ich powrót na rynek pracy, czy w Wolsztynie, w którym organizowano 

szkolenia dla mieszkańców. Przykładowy zestaw takich szkoleń realizowanych w ramach 

projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego  

i zachodniopomorskiego (dofinasowanego poprzez Program Operacyjny Polska Cyfrowa) 

obejmował 11 dwudniowych szkoleń dla 11 grup mieszkańców gminy Rawicz z zakresu 

rozwoju kompetencji cyfrowych: Rodzic w sieci, Biznes w sieci, Moje finanse i transakcje  

w sieci, Kultura w sieci, Rolnik w sieci, Tworzę własną stronę internetową oraz działam  

w sieciach społecznościowych. Na uwagę zasługują też projekty odnoszące się do rozwoju 

kompetencji pracowników administracji publicznej (poprzez szkolenia), realizowane m.in.  

w Czarnkowie (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) Pile i Złotowie 

(skierowane do pracowników samorządowych ze słabymi wynikami w pracy).  
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4.1.9. Integracja społeczna  

Zadania z zakresu integracji społecznej mają wielowymiarowy charakter. Z jednej 

strony jako zadania z tego obszaru można rozpatrywać wszelkie działania mające na celu 

inkluzję grup wykluczonych z różnych przyczyn – sytuacji ekonomicznej, społecznej czy 

zdrowotnej. Z drugiej strony mogą być to natomiast działania nakierowane na marketing 

wewnętrzny, wzmacnianie poczucia wspólnoty lokalnej, wsparcie organizacji pozarządowych 

i grup nieformalnych jednoczących mieszkańców, a także zadania z zakresu szeroko 

rozumianej partycypacji społecznej. W dalszej części analizy przedstawiono jedynie wybrane 

z tych elementów, które możliwe były do zidentyfikowania w większości badanych jednostek 

oraz wskazano przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.  

W ramach współpracy z szerokim wachlarzem interesariuszy społecznych władze 

gmin corocznie (do 30 listopada) przyjmują roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Jest to zadanie wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688). Program jest 

przyjmowany uchwałą organu stanowiącego JST, w której opisane są zasady współpracy 

pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami 

pozarządowymi. Jego zakres określa art. 5a ust. 4 Ustawy, który precyzuje, że muszą się  

w nim znaleźć następujące elementy: cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy, 

zakres przedmiotowy, formy współpracy, okres realizacji programu, sposób jego realizacji, 

wysokość środków planowanych na jego realizację, sposób oceny jego realizacji, a także 

informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania  

i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688). Możliwe jest też przyjęcie programu wieloletniego, który jest 

dokumentem nieobowiązkowym, mającym charakter bardziej ramowy względem programu 

jednorocznego, którego zawartość określono w art. 5a ust. 5 Ustawy: cel główny i cele 

szczegółowe, zakres przedmiotowy, okres realizacji programu, sposób jego realizacji oraz 

wysokość środków przewidzianych na jego realizację. Część wielkopolskich miast średnich 

na taką formę programowania współpracy się decyduje. W każdym obowiązuje także 

aktualny, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas jego 

opracowywania, zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, przeprowadzono konsultacje 

społeczne, przybierające formę:  

 konsultacji pisemnych (za pomocą arkusza konsultacyjnego, indywidualnej 

korespondencji itp.) – Chodzież, Czarnków, Trzcianka, Jarocin, Konin, Międzychód, 

Piła, Pleszew, Szamotuły, Środa Wielkopolska, Śrem, Wągrowiec, Wolsztyn, 

 otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych (w tym z radą 

działalności pożytku publicznego, jeśli została powołana w danej gminie) lub 

konsultacji pisemnych – Gniezno, Gostyń, Kościan, Krotoszyn, Leszno (tutaj stosuje 

się rozbudowane zasady prowadzenia konsultacji zgodnie z przyjętym modelem 

konsultacji społecznych Miasta Leszna), Oborniki, Rawicz, Słupca, Złotów.  

W obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi jako szczególne 

przykłady dobrych praktyk wskazać można miasta, które udostępniają publicznie na 

swoich stronach internetowych lub na dedykowanych temu portalach bazę organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych na ich terenie (np. Gniezno, Leszno), prowadzą aktywną 

współpracę z trzecim sektorem wzbogaconą kampaniami promocyjnymi i działaniami 

popularyzatorskimi (Leszno), organizują przestrzeń spotkań organizacji oraz przestrzeń ich 

działania, np. centra organizacji pozarządowych (m.in. Konin, Piła). Jako przykłady działań 
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pożądanych wskazać można także: powoływanie rad pożytku publicznego, organizację 

wydarzeń tematycznych (dni trzeciego sektora), inicjowanie współpracy trójstronnej – 

sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe. 

Innym rodzajem działań ukierunkowanych na integrację społeczną jest organizacja 

imprez, wydarzeń czy projektów mających na celu włączenie i zaangażowanie różnych 

grup mieszkańców. Odnoszą się one zarówno do budowania lokalnej tożsamości poprzez 

promocję lokalnych tradycji, walorów, kultury, jak i stanowią interesującą formę spędzenia 

czasu wolnego wspólnie z innymi mieszkańcami miasta (gminy). Są to zarówno 

przedsięwzięcia dedykowane poszczególnym grupom społecznym – np. olimpiady seniorów 

czy osiedlowe olimpiady młodzieży, jak i wydarzenia integrujące różne grupy, wśród których 

na uwagę zasługuje np. Integracyjny bieg Turmageddon (organizowany w Turku), w którym 

udział biorą niepełnosprawni wraz z pełnosprawnymi asystentami. Interesującą inicjatywą są 

też wrzesińskie Niedziele dla Milusińskich. Jest to cykl spotkań plenerowych, odbywających 

się od czerwca do sierpnia w każdą niedzielę w godzinach 16:00-18:00, prowadzonych przez 

różne placówki przedszkolne z terenu miasta. Podczas spotkań organizowane są zabawy, 

konkursy, animacje. To ciekawa inicjatywa włączająca lokalne placówki opiekuńcze  

i edukacyjne. 

Dobrym wsparciem dla oddolnych działań i inicjatyw są lokalne centra i kluby 

wolontariatu. Tego rodzaju jednostki, działające w ramach Ogólnopolskiej Sieci Centrów 

Wolontariatu, zrzeszone są w Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji 

Pozarządowych. Na terenie Wielkopolski działa 19 lokalnych centrów wolontariatu, z których 

część znajduje w się w miastach średnich – w Koninie, Pleszewie, Śremie, Czarnkowie, 

Kościanie, Rawiczu, Wrześni, Lesznie, Krotoszynie, Turku, Trzciance i Pile. Można w nich 

uzyskać informacje o formach działalności wolontariackiej oraz przejść szkolenia w tym 

zakresie. Centra posiadają także oferty pracy dla wolontariuszy, którzy świadczą za ich 

pośrednictwem pomoc na rzecz np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych  

w instytucjach i domach, dzieci i młodzieży, a także mają możliwość włączenia się  

w organizację lokalnych wydarzeń – festynów, koncertów, turniejów, szkoleń i warsztatów.  

 

4.1.10. Zarządzanie obszarami miejskimi 

Jak wynika z wcześniejszych analiz, rozwój gminy ma charakter wieloaspektowy. 

Jednostki przyjmują szereg dokumentów strategicznych i operacyjnych pozwalających 

realizować politykę rozwoju, której nadrzędne cele, misja i wizja powinny być zapisane  

w strategii rozwoju. Nie wszystkie z wielkopolskich miast średnich takie opracowanie mają 

(tab. 4.12). W przypadku Ostrzeszowa i Krotoszyna nie zidentyfikowano dokumentów  

o randze strategii, zarówno podczas analizy zawartości biuletynów informacji publicznej, jak  

i innych dokumentów np. Raportu o stanie miasta za rok 2018 (gdzie powinny znaleźć się 

informacje na temat realizacji strategii, planów, polityk). Gniezno posiada natomiast 

dokument w opracowaniu.  
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Tab. 4.12. Cele strategii rozwoju w miastach średnich województwa wielkopolskiego 

Nazwa miasta 
(gminy) 

Dokument Cele 

Chodzież 
Strategia rozwoju Miasta 

Chodzieży na lata  
2014-2024 

1. Satysfakcjonująca praca w Mieście lub w jego okolicach  

2. Atrakcyjne warunki zamieszkania w Chodzieży  

3. Dogodne warunki rozwoju i relaksu w Mieście 

Czarnków 
Strategia Rozwoju Miasta 

Czarnków na lata  
2015-2025 

1. Konkurencyjna gospodarka 

2. Rozwój kapitału ludzkiego 

3. Inwestycje w zasoby 

4. Współpraca z otoczeniem 

Gniezno (w opracowaniu) b.d. 

Gostyń 
Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gostyń na lata 
2014-2020 

1. Gostyń prężnym ośrodkiem o znaczeniu regionalnym 

2. Gmina Gostyń – miejsce przyjazne dla inwestorów i atrakcyjne dla 
wypoczynku 

3. Wysoka jakość infrastruktury 

4. Dobry stan środowiska naturalnego 

5. Wysoka jakość życia w gminie 

Grodzisk 
Wielkopolski 

Strategia Rozwoju Gminy 
Grodzisk Wielkopolski  

na lata 2016-2023 

1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy 

2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych 

3. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy 

Jarocin 
Strategia rozwoju gminy 

Jarocin na lata 2011-2025 
(ostatnia zmiana – 2015 r.) 

1. Przyjazny Jarocin 

2. Przedsiębiorczy Jarocin 

3. Ponadlokalny Jarocin 

Kępno 
Strategia Rozwoju Miasta  

i Gminy Kępno na lata 
2017-2026 

1. Poprawa jakości życia mieszkańców 

2. Poprawa warunków dla gospodarki lokalnej 

3. Poprawa stanu środowiska naturalnego, rekreacja i dziedzictwo kulturowe 
gminy 

Koło 
Strategia Rozwoju Miasta 
Koła na lata 2016-2020 

1. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka 

2. Funkcjonalne i ekologiczne miasto 

3. Społeczeństwo obywatelskie 

Konin 
Strategia Rozwoju Konina 

na lata 2015-2020 

1. Rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości w Koninie przy wykorzystaniu 

walorów położenia miasta i stworzeniu warunków do rozwoju postaw 
kreatywnych i innowacyjnych 

2. Wykorzystanie potencjału wszystkich sektorów do wykształcenia aktywnych 
postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w rożnych grupach społecznych 

3. Rozwój komunikacji w ramach Aglomeracji Konińskiej tak aby zmniejszyć 
zanieczyszczenie spowodowane transportem i ułatwić dojazd do terenów 
inwestycyjnych 

4. Stała poprawa systemu zarzadzania rozwojem miasta tak aby umożliwić 
skuteczne wdrożenie strategii rozwoju 

Kościan 
Strategia rozwoju Miasta  
i Gminy Krotoszyn na lata 

2016-20+ 

1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie nowych firm i rozwój 
istniejących 

2. Zwiększenie udziału mieszkańców w życiu miasta i gminy 

3. Poprawa jakości środowiska w sposób zgodny z normami unijnymi 

4. Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy 

Krotoszyn b.d. b.d. 

Leszno 
Strategia rozwoju Miasta 

Leszna 

1. Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych 
inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

2. Poprawienie warunków życia ludności poprzez doskonalenie usług 
publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu 
potrzeb społeczności lokalnych 

3. Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla 
otaczającego subregionu 

Międzychód 
Strategia Rozwoju Gminy 

Międzychód na lata  
2015-2023 

1. Wzmocnienie potencjału gospodarczego 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

3. Mądrzy, zdrowi i aktywni mieszkańcy 

Nowy Tomyśl 
Strategia Rozwoju Gminy 

Nowy Tomyśl na lata  
2015-2025 

1. Nowoczesna i odpowiadająca potrzebom mieszkańców infrastruktura 
komunalna 

2. Efektywna gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby i wpierająca rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości  

3. Poprawa jakości życia poprzez zagwarantowanie mieszkańcom wysokiej 
jakości usług społecznych stanowiących odpowiedź na ich potrzeby 

4. Poszanowanie środowiska naturalnego oraz kształcenie świadomego 
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Nazwa miasta 
(gminy) 

Dokument Cele 

ekologicznie społeczeństwa 

Oborniki 
Strategia rozwoju Miasta  
i Gminy Oborniki na lata 

2016-2020 

1. Atrakcyjna przestrzeń 

2. Dynamiczna gospodarka 

3. Zaangażowany kapitał ludzki 

Ostrzeszów b.d. b.d. 

Piła 
Strategia rozwoju Miasta 

Piły do 2035 r. 

1. Regionalne centrum gospodarcze, administracyjne, społeczne, edukacyjne, 
kulturalne i rekreacyjne północnej Wielkopolski – wykorzystujące w sposób 
inteligentny i zrównoważony atuty położenia i przestrzeni 

2. Miasto i region ludzi aktywnych oraz kreatywnych gospodarczo i społecznie 

3. Miasto zarządzanie w sposób inteligentny i zrównoważony 

Pleszew 
Strategia rozwoju Miasta  

i Gminy Pleszew  
2015-2023 

1. Rozwój infrastruktury 

2. Edukacja i kultura 

3. Sport i zdrowie 

4. Wzrost spójności wewnętrznej 

Rawicz 

Strategia 

zrównoważonego rozwoju 
Gminy Rawicz na lata 

2015-2020 

1. Konkurencyjna i nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy 

2. Infrastruktura 

3. Wysoka jakość życia 

Słupca 
Strategia rozwoju Miasta 
Słupcy na lata 2014-2020 

1. Rozwój gospodarczy miasta 

2. Rozwój infrastruktury miejskiej, budownictwa i zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych 

3. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

4. Opieka społeczna i zdrowotna 

5. Oświata, kultura i sztuka 

6. Kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka 

Szamotuły 
Strategia rozwoju miasta  
i gminy Szamotuły na lata 

2014-2020 

1. Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki (zapewnia dogodne warunki 
zamieszkania i inwestowania) 

2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych (zapewnia dogodne warunki rozwoju 
mieszkańców i ich wypoczynku) 

Środa 
Wielkopolska 

Strategia Rozwoju Gminy 

Środa Wielkopolska  
na lata 2015-2020 

1. Dynamiczna gospodarka 

2. Atrakcyjna przestrzeń 

3. Aktywny kapitał społeczny 

Śrem 
Strategia Rozwoju Gminy 
Śrem na lata 2013-2020 

1. Mieszkać wygodnie i bezpiecznie 

2. Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku 

3. Mieć atrakcyjną pracę na miejscu 

4. Rozwijać się i przyjemnie spędzać wolny czas 

Trzcianka 
Strategia Rozwoju Gminy 

Trzcianka na lata  
2015-2030 

1. Wysoki standard życia społeczności lokalnej 

2. Zrównoważony rozwój gospodarczy z uwzględnieniem rozwoju turystyki  
i kultury 

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

4. Ochrona i zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego 

Turek 

Zintegrowana Strategia 
Rozwoju Gospodarczego 

Gmin Powiatu Tureckiego 
na lata 2015-2025 

1. Wzrost potencjału społecznego wraz z poprawą warunków i jakości życia 
mieszkańców powiatu tureckiego 

2. Rozwój gospodarczy obszaru funkcjonalnego przez pobudzanie lokalnej 
przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną 

3. Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego powiatu przez zapewnienie 
dostępu do wysokiej jakości infrastruktury 

4. Wzrost atrakcyjności obszaru funkcjonalnego dla mieszkańców, inwestorów  
i osób z zewnątrz  

Wągrowiec 
Strategia rozwoju Miasta 
Wągrowca do 2020 roku 

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiego wachlarza usług 
społecznych wysokiej jakości 

2. Rozbudowa infrastruktury komunalnej miasta 

3. Rozwój gospodarczy miasta  

4. Rozwój usług i infrastruktury IT 

Wolsztyn 
Strategia rozwoju miasta  
i gminy Wolsztyn na lata 

2016-2025 

1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy 

2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych 

3. Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy  

Września 
Strategia rozwoju Miasta  
i Gminy Września na lata 

2014-2020 

1. Zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o wewnętrzny kapitał miasta  
i gminy Września 

2. Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej przy 
zachowaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 
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Nazwa miasta 
(gminy) 

Dokument Cele 

3. Poprawa spójności społecznej i przestrzennej 

Złotów 
Strategia Rozwoju Gminy 

Miasto Złotów na lata  
2011-2020 

1. Zapewnienie optymalnych warunków przestrzennych, infrastrukturalnych, 
administracyjnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

2. Wzrost spójności lokalnej poprzez nowe rozwiązania przestrzenno-
funkcjonalne 

3. Realizacja polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności rozwój 
infrastruktury ochrony środowiska 

4. Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwijanie infrastruktury służącej 
uprawianiu turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej 

5. Zrównoważony rozwój transportu i komunikacji 

6. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych 

7. Zwiększenie atrakcyjności Złotowa jako miejsca do zamieszkania 

8. Rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych, budowanie spójności 
społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii rozwoju miast średnich (gmin) województwa wielkopolskiego 

 

Większość strategii rozwoju została w gminach opracowana przez firmy zewnętrzne 

lub przy wsparciu zewnętrznych konsultantów. W większości były to podmioty lokalne – firmy 

doradcze z Poznania lub Wielkopolski, w nielicznych przypadkach podmioty z Wrocławia czy 

Warszawy. W odniesieniu do niektórych strategii nie było możliwe ustalenie kto opracował 

dany dokument. Z uwagi na profesjonalizację przygotowania dokumentów większość z nich 

zawiera niezbędne, charakterystyczne dla strategii elementy, choć jakość ich wykonania jest 

zróżnicowana. Na potrzeby niniejszego opracowania analizie poddano jedynie cele 

strategiczne (lub inne elementy tej rangi w dokumencie – priorytety, obszary priorytetowe, 

cele główne – w zależności od przyjętej nomenklatury), natomiast pozostałe elementy 

opisano w postaci zbioru spostrzeżeń (zróżnicowana struktura dokumentów i sposób ich 

opracowania nie pozwalają na bardziej szczegółowe analizy porównawcze). Przeprowadzona 

analiza pozwala sformułować następujące wnioski: 

1) Dokumenty o randze strategii opracowano dla większości wielkopolskich miast 

średnich (brak danych dla Gniezna, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Gostyń ma natomiast 

plan rozwoju lokalnego). W jednym przypadku – w Turku jest to zintegrowana 

strategia dla gmin powiatu. Jest to ciekawa praktyka, pozwalająca na integrację 

planowania na poziomie ponadgminnym, jednak niekoniecznie skutkuje to 

zindywidualizowanym podejściem. Siłą rzeczy tego typu opracowanie cechują 

uogólnienia, generalizacja analiz, a w efekcie mniejsze dostosowanie do lokalnej 

specyfiki i mniejsze możliwości wykorzystania lokalnych potencjałów. 

2) Większość dokumentów strategicznych jest aktualna, choć pojawiają się strategie 

(np. w Złotowie) opracowane na początku dekady (2011 rok) i nieaktualizowane od 

tego momentu, są też przykłady strategii z 2011 roku poddawanych aktualizacjom (np. 

w Jarocinie – ostatnia aktualizacja w 2015 roku). Trudno o jednoznaczną ocenę tych 

dwóch podejść, z jednej strony bowiem strategia z założenia ma być dokumentem 

planowania co najmniej średniookresowego, zatem jej blisko dziesięcioletni horyzont 

czasowy można uznać za właściwy, z drugiej jednak, w przeciągu dekady wiele 

okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych może ulec zmianie, stąd konieczność 

modyfikacji przyjętych założeń. Obie praktyki można więc uznać za właściwe – Jarocin 

dokonał uzasadnionych modyfikacji, które podniosły jakość opracowania, natomiast 

Złotów posiada dokument na tyle spójny z konsekwentnie realizowaną polityką rozwoju 

miasta, że jego aktualizacja nie była konieczna. 
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3) Zróżnicowane jest podejście do konstrukcji celów strategicznych dokumentu. 

Niektóre jednostki określają je hasłowo i ogólnie, np. wspomniany Jarocin – przyjazny, 

przedsiębiorczy, ponadlokalny, czy Rawicz – gospodarka, infrastruktura, wysoka 

jakość życia. Inne przedstawiają natomiast zestaw skonkretyzowanych celów 

odnoszących się bezpośrednio do lokalnej specyfiki, np. Złotów – Zwiększenie 

atrakcyjności Złotowa jako miejsca do zamieszkania, lepsze wykorzystanie zasobów 

naturalnych i rozwijanie infrastruktury służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej  

i rekreacyjnej, czy Konin – rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości w Koninie przy 

wykorzystaniu walorów położenia miasta i stworzeniu warunków do rozwoju postaw 

kreatywnych i innowacyjnych, rozwój komunikacji w ramach Aglomeracji Konińskiej 

tak, aby zmniejszyć zanieczyszczenie spowodowane transportem i ułatwić dojazd do 

terenów inwestycyjnych. Przeważają jednak cele ogólne i uniwersalne  

w brzmieniu, np. rozwój gospodarczy miasta, rozwój infrastruktury technicznej, 

poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska naturalnego.  

4) Większość miast średnich zakłada strategiczne kierunki rozwoju obejmujące trzy 

główne wymiary – gospodarczy, społeczny i infrastrukturalny. Stosunkowo 

często pojawia się także komponent środowiskowy oraz przestrzenny. Unikatowe 

cele sformułowane zostały w:  

a) Chodzieży – gdzie wszystkie cele główne koncentrują się na mieszkańcach miasta  

i jakości ich życia. Podobną sytuację można dostrzec w Śremie. 

b) Koninie – gdzie cel Stała poprawa systemu zarządzania rozwojem miasta tak, aby 

umożliwić skuteczne wdrożenie strategii rozwoju stanowi istotny element poprawy 

implementacji dokumentu. 

c) Pile – w której duży nacisk położono na równoważenie rozwoju i wykorzystanie 

innowacji w jego kreowaniu. 

d) Wągrowcu – który jako jedyne miasto wyodrębnił cel związany z nowymi 

technologiami (Rozwój usług i infrastruktury IT). 

5) Zdecydowanie trudniej niż sam tekst strategii znaleźć w materiałach publikowanych 

przez gminy informacje o stopniu realizacji tych dokumentów. Nieliczne gminy mają  

i wykorzystują narzędzie ewaluacji strategii (np. Leszno – choć w tym przypadku 

narzędzie to wydaje się być dość czasochłonne i skomplikowane w implementacji). 

Ciekawą alternatywą do określonych w strategiach okresów oraz zakresów 

monitoringu i ewaluacji jest obowiązkowe opracowywanie i publikowanie corocznego 

raportu o stanie gminy, wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Raport ten powinien być, 

zgodnie z art. 28 aa. ust. 1. Ustawy, przedstawiany co roku radzie gminy przez wójta 

do 31 maja i obejmować działania wójta w roku poprzednim, w szczególności 

„realizację polityk, programów i strategii, uchwał rad gminy i budżetu obywatelskiego”. 

W ten sposób możliwe byłoby coroczne raportowanie stopnia zaawansowania 

realizacji strategii lub podjętych w jej ramach działań.  

 

4.2. Dobre praktyki w zarządzaniu rozwojem miast średnich 

Mianem dobrych praktyk określane są działania, które przynoszą konkretne  

i pozytywne rezultaty oraz zawierają w sobie pewien potencjał innowacji. Tego rodzaju 

aktywność jest trwała i powtarzalna oraz przede wszystkim posiada potencjał możliwości 
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zastosowania jej w innym miejscu, przez inne podmioty (Bednarek, 2007). W odniesieniu do 

samorządów lokalnych mogą być to działania o charakterze zarówno strategicznym, jak  

i organizacyjnym, a także drobne usprawnienia, innowacje. Nie zawsze muszą być to 

działania wysokonakładowe czy wiążące się z systemową zmianą, jak wdrażanie 

zintegrowanych systemów zarządzania lub inwestycje infrastrukturalne. Zdecydowanie 

większy potencjał aplikacyjny leży po stronie aktywności będących drobnymi usprawnieniami 

lub modyfikujących standardowe podejście do realizacji zadań własnych lub rozwiązywania 

określonych problemów. W dalszej części rozdziału wskazano zestawienia dobrych praktyk, 

jakie w poszczególnych obszarach wskazywali (w badaniu ankietowym) przedstawiciele 

urzędów wielkopolskich miast średnich, a także zaprezentowano wybrane przykłady dobrych 

praktyk zamieszczając je w ramkach. Jest to każdorazowo wybór subiektywny, trudno 

bowiem o zorganizowaną metodykę przeglądu działań samorządowych, która miałaby 

prowadzić do wskazania tego typu elementów. Dodatkowo przybliżono zestawy działań 

możliwych do podjęcia i wdrożenia przez inne jednostki.  

Jako pierwszy zaprezentowany zostanie obszar najbardziej ogólny – zarządzanie 

obszarami miejskimi, jako przejaw zarządzania strategicznego, obejmującego dłuższy 

horyzont czasowy i zakładającego najszersze oddziaływanie innowacyjnych rozwiązań. Jako 

kluczowe wyzwania w tym obszarze należy wskazać:  

 konieczność systemowego podejścia do procesów zarządzania (integrację 

zarządzania strategicznego i sektorowego – planowania przestrzennego, 

środowiskowego, infrastrukturalnego, finansowego itp.),  

 podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za ten komponent w gminach 

(podniesienie wiedzy o systemach zarządzania, istocie zarządzania strategicznego, 

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ale także podniesienie kompetencji osób 

odpowiedzialnych za poszczególne sektory, mające na celu poprawę jakości 

przyjmowanych dokumentów i ich operacjonalizację),  

 doskonalenie systemów włączenia społecznego, partycypacji i współrządzenia oraz 

organizację procesów informowania lokalnej społeczności o podejmowanych 

działaniach dostosowaną do współcześnie wykorzystywanych kanałów komunikacji, 

 propagowanie rozwiązań innowacyjnych, nowatorskich, które przyczyniają się do 

poprawy jakości zarządzania i pozwalają na osiąganie korzyści ekonomicznych, 

technicznych i społecznych. 

 

Dobra praktyka: Zestawienie planów, programów, strategii i polityk na stronie internetowej 

miasta Leszna oraz w Raporcie o stanie miasta Gniezna za rok 2018 

Miasto Leszno zamieściło na stronie internetowej zestawienie 

wszystkich strategii, planów i programów. Każdorazowo 

wymieniony dokument posiada link, który kieruje bezpośrednio 

do jego treści oraz uchwały, którą go przyjęto (jeśli taka 

procedura miała miejsce).  

Podobne zestawienie znajduje się w Raporcie o stanie miasta 

Gniezna za rok 2018, który został ustrukturyzowany według 

podobnej logiki – poszczególne jego rozdziały poświęcone są 

realizacji kolejnych sektorowych dokumentów strategicznych.  
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Analiza materiałów źródłowych, w tym przede wszystkim lokalnych polityk i strategii,  

a także przegląd deklarowanych przez samorządy dobrych praktyk w tym obszarze prowadzą 

do następujących wniosków: 

1) Większość jednostek postrzega zadania gminy w dość standardowy sposób. 

Przeważa koncentracja na zadaniach, a nie na celach, myślenie obszarowe  

(w większości obszary te pokrywają się z katalogiem zadań własnych gminy), 

prezentowanie jako „dobrych praktyk” działań z zakresu zadań własnych. 

2) Jakość zarządzania strategicznego z wykorzystaniem dokumentów 

strategicznych, jak strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a także strategie i programy sektorowe, jest 

ograniczona. Dokumenty często nie są „szyte na miarę”, występuje brak spójności 

między poszczególnymi opracowaniami i przede wszystkim brak zorganizowanego 

systemu zarządzania rozwojem.  

3) Jako potencjał miasta (gminy) wskazują np. 100% pokrycie jego obszaru MPZP, co 

może znacząco usprawnić pracę administracji i podnieść skuteczność realizacji 

przyjętej polityki rozwoju przestrzennego, jednak równolegle występują miasta (gminy), 

które nie uznały tego za element wart uwypuklenia. Modelowe rozwiązania są zatem 

postrzegane subiektywnie i występuje brak jednoznaczności w ich ocenie  

w poszczególnych jednostkach. Dobrymi praktykami są również nazywane 

działania, które obecnie ustawy wprowadzają obligatoryjnie, np. realizacja 

budżetu obywatelskiego czy transport publiczny lub wspomniane planowanie 

przestrzenne (tab. 4.13). 

 

Tab. 4.13. Dobre praktyki w zakresie zarządzania obszarami miejskimi w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie zarządzania obszarami miejskimi 

Chodzież Przekazanie kompetencji w zarządzaniu terenami administrującym je jednostkom 

Konin Niemal 100% obszaru miasta pokryte MPZP 

Krotoszyn 

Monitoring miejski – na terenie miasta w latach 2009-2010 wykonany został miejski monitoring wizyjny.  
W centrum miasta zamontowano 12 kamer obrotowych, połączonych przyłączami światłowodowymi z dwoma 
stanowiskami operatorskimi zlokalizowanymi w Straży Miejskiej i Policji. W 2014 roku zamontowano 
dodatkową kamerę na Rynku w Krotoszynie 

Piła 
Centrum Usług Wspólnych – wspólna obsługa administracyjna, finansowa, organizacyjna jednostek 
oświatowych, zamówienia grupowe – np. energia, usługi pocztowe, utworzenie centrum zarządzania miasta 
przy Straży Miejskiej, w tym monitoring miejski, system zarządzania kryzysowego 

Pleszew Planowanie przestrzenne, kompleksowe działania rewitalizacyjne obiektów użyteczności publicznej 

Rawicz 
Wprowadzenie miejskiej komunikacji autobusowej. Zaprojektowanie rond w centrum miasta w celu poprawy 
płynności przejazdu pojazdów oraz wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum. Zaprojektowanie strefy 
Tempo 30 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

Słupca Tworzenie terenów wypoczynkowych dla mieszkańców 

Śrem Realizacja Budżetu Obywatelskiego Śremu 

Wolsztyn Ścieżki rowerowe, przestrzenie rekreacyjne 

Złotów Strefy płatnego parkowania, wyznaczenie dodatkowego punktu handlowego dla lokalnych przedsiębiorców 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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Interesującym przykładem, 

mogącym zarazem stanowić inspirację, 

na poziomie organizacji systemu 

zarządzania są tworzone w miastach 

centra usług wspólnych. 

Funkcjonowanie tego typu centrum 

zostało uznane za dobrą praktykę tylko 

w Pile, jednak istnieje ono także  

w innych miastach średnich, m.in.  

w Szamotułach, Jarocinie, Grodzisku 

Wielkopolskim i Obornikach. Tego typu 

jednostki zapewniają obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjną 

jednostkom gminnym zaliczanym do sektora finansów publicznych. Warto przy tym 

wspomnieć, że dla samorządów, które dotychczas prowadziły wspólną obsługę jednostek 

edukacyjnych, przekształcenie ich w centra usług wspólnych jest obowiązkiem (dla tych, 

które do tej pory nie prowadziły wspólnej obsługi zmiana ustawy o samorządzie gminnym  

z 2015 roku określa jej ramy prawne, w tym daje dość szerokie możliwości ustalenia jej 

zakresu). Jak podnoszą eksperci na łamach Rzeczpospolitej (2016), wdrożenie tego typu 

rozwiązania wymaga przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, która powinna być 

podstawą podejmowania decyzji. Najczęstszymi mankamentami funkcjonowania centrów 

usług wspólnych są: niska jakość wyników tego typu jednostek (brak kompetencji personelu  

i kierownictwa, szczególnie w odniesieniu do specyficznych wymagań jakościowych 

związanych z prowadzeniem czynności w ściśle określony sposób ze względu na wymagania 

prawne), niedostępność specjalistycznych narzędzi IT wspierających realizację zadań, brak 

optymalizacji organizacyjnej i procesowej, a także brak ewaluacji wdrażanych rozwiązań i ich 

modyfikacji. Tym samym wprowadzenie tego typu rozwiązań jest uzasadnione jeśli jednostka 

ma do czynienia z dużą skalą działalności i operacji, które można wystandaryzować  

i realizować w sposób powtarzalny oraz wyspecjalizowany, jeśli dokonano analizy kosztów  

i korzyści, w oparciu o którą przystąpiono do wdrożenia rozwiązania, jeśli określone są ramy 

realizacji procesu oraz system monitoringu i wsparcia, a także jeśli jednostkę wyposażono  

w odpowiednie systemy informatyczne i wsparcie kompetencyjne dla pracowników.  

Jednym z zadań, które może być realizowane przez centra usług wspólnych, ale także 

przez jednostki samorządowe w porozumieniu z innymi jednostkami różnych szczebli są 

zamówienia grupowe (grupy zakupowe) mające na celu optymalizację kosztów zakupu 

energii, gazu, usług pocztowych itp. przy wykorzystaniu zwiększonej siły przetargowej  

i konkurencyjności. Członkami tego typu grup są m.in. Piła, Szamotuły, Wągrowiec, Gostyń, 

Koło czy Leszno. Niewątpliwymi zaletami tego rozwiązania są: zmniejszenie kosztu zakupu 

usług, zwiększenie siły nabywczej i związane z tym wzmocnienie pozycji przetargowej, 

inwentaryzacja i uporządkowanie poboru (dla grup zakupowych energii) lub zapotrzebowania 

na usługi i wykorzystywanych materiałów (dla grup zakupowych innych towarów i usług), 

optymalizacja parametrów zamawianych produktów i usług oraz kosztów finansowych  

i osobowych (centralizacja zarządzania procesem zakupów, wystandaryzowanie procedur),  

a także szereg zalet o charakterze organizacyjno-wizerunkowym i formalno-prawnym. Jako 

kluczowe ryzyka we wdrażaniu tego typu procedur wskazać można natomiast: 

niebezpieczeństwo uzyskania gorszych od dotychczasowych warunków cenowych 

(szczególnie w wypadku podmiotów mniejszych, dla których zapotrzebowanie na towary czy 
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usługi jest na niższym poziomie niż w przypadku innych członków grupy), stałość  

i niezmienność cen, która w przypadku tendencji spadku ich rynkowej wartości może 

powodować większe koszty dla danej jednostki, brak możliwości wypowiedzenia/zerwania 

umowy przed końcem jej obowiązywania, ryzyko ponoszenia odpowiedzialności przez 

wszystkich członków grupy za nierzetelne podmioty wchodzące w jej skład.  

Alternatywą dla grup zakupowych energii jest 

jej samodzielne wytwarzanie w systemie 

rozproszonym z wykorzystaniem źródeł 

odnawialnych. Modelowym przykładem tego typu 

rozwiązania jest klaster energetyczny „Zielona 

Energia Konin”. Założycielami i uczestnikami 

klastra są: miasto Konin, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji (koordynator projektu), 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi oraz Centrum Badań i Rozwoju 

Technologii dla Przemysłu w Warszawie. 

Planowane w ramach klastra inwestycje odnoszą 

się zarówno do aktywizacji terenów inwestycyjnych, 

jak i budowy instalacji fotowoltaicznych, ciepłowni geotermalnej, biogazowni, stacji ładowania 

samochodów elektrycznych, przebudowy systemu ciepłowniczego w mieście, budowy linii 

średniego napięcia łączących klaster z terenami w mieście, termomodernizacji i przebudowy 

budynków wraz z budową pomp ciepła, poprawy efektywności energetycznej procesów 

technologicznych oraz wdrażania systemu zarządzania i bilansowania klastra. Jest to 

unikatowy projekt obejmujący działania wielotorowe, innowacyjne i proekologiczne.  

Kolejnym z analizowanych obszarów było kształtowanie przestrzeni miejskiej. 

Najważniejszymi wyzwaniami w tym obszarze są:  

 traktowanie przestrzeni miasta jako zbioru obszarów funkcjonalnych, a nie jako 

równoważnej całości, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do miast 

większych oraz gmin miejsko-wiejskich, gdzie dodatkowo występuje zjawisko podziału 

przestrzeni na miasto i wieś, 

 brak systemowego podejścia do zagadnień kształtowania przestrzeni, nieliczne 

są inicjatywy mające na celu podnoszenie spójności przestrzeni, zwiększanie jej 

dostępności czy procesy włączenia społecznego wykraczające poza ramy wymagań 

ustawowych. 

Analizując wskazywane w badaniu ankietowym dobre praktyki w tej sferze polityki 

miejskiej można dostrzec zróżnicowane i odnoszące się do wielu aspektów działania. 

Począwszy od kwestii utrzymania terenów miejskich (w tym terenów zieleni czy przestrzeni 

publicznych), poprzez zarządzanie nimi (m.in. sukcesywne uchwalanie MPZP), na 

partycypacji, współpracy i włączeniu społecznym kończąc (tab. 4.14). 

Ciekawymi inicjatywami w tym obszarze są powoływani oficerowie dostępności, 

piesi czy rowerowi, których zadaniem jest zgłaszanie potrzeb w zakresie optymalizacji 

przestrzeni miejskiej pod danym kątem, konsultowanie projektów inwestycyjnych, planów 

miejscowych i innych dokumentów, monitoring przestrzeni miasta pod określonym kątem. 

Tego typu podmioty działają m.in. w Koninie i Złotowie. Przykładowy zestaw zadań oficera 
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dostępności dla Konina przedstawia się następująco (http://www.konin.pl/index.php/oficer-

dostepnosci.html): 

 opiniowanie projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności 

dla osób z niepełnosprawnością, 

 ocena zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi, 

 szczegółowa ocena rozwiązań technicznych stosowanych zarówno w przestrzeni 

publicznej, jak i we wnętrzach obiektów, 

 ocena dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zieleni, 

 wskazywanie do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla 

osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej 

mobilności, 

 współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą 

Seniorów Miasta Konina, środowiskami osób z niepełnosprawnościami (fundacje, 

stowarzyszenia), 

 współpraca z inwestorami, konsultacje i pomoc we wdrażaniu Standardów  

i Wytycznych w projektach realizowanych na terenie Konina, 

 długofalowy projekt etapowego dostosowania miasta do obowiązujących norm 

projektowania uniwersalnego (tzw. mapa drogowa).  

 

Tab. 4.14. Dobre praktyki w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej 

Chodzież Utrzymanie zieleni miejskiej, parki, obiekty małej architektury sportowo-rekreacyjnej 

Czarnków Budowa słonecznej strefy rekreacji na Czarnkowskich Łazienkach 

Kępno 
Tworzenie nowych skwerów i zazielenionych, zacienionych miejsc odpoczynku, rozwój systemu zdrojów 
ulicznych, kurtyn wodnych, fontann 

Konin Oficer dostępności 

Krotoszyn 
Rewaloryzacja parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie (wykonanie nowych nasadzeń), budowa woliery  
w parku miejskim, tworzenie nowych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 

Nowy Tomyśl 

W parku przy zbiegu ulic Tysiąclecia i Musiała w Nowym Tomyślu powstała zewnętrzna tężnia solankowa 
(formuła zaprojektuj i wybuduj), Tężnia ma nasycać przestrzeń znajdującą się w promieniu kilku metrów od 
słupa tarniny, jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem, żelazem i innymi korzystnymi dla zdrowia 
mikroelementami 

Piła Planowanie przestrzenne przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju 

Pleszew Partycypacja społeczna, współpraca z NGO 

Rawicz 

Montaż energooszczędnego oświetlenia LED w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta. Rewaloryzacja 
zabytkowego parku miejskiego poprzez utwardzenie ciągów pieszych wodoprzepuszczalną nawierzchnią 
mineralną i żywiczną. Przebudowa nawierzchni rynku na tzw. inteligentną posadzkę z przyłączami 
energetycznymi w płycie rynku oraz mobilnymi donicami kształtującymi ilość miejsc parkingowych (w trakcie 
realizacji) 

Słupca Dbanie o stronę wizualną miasta 

Śrem Partycypacja mieszkańców w decydowaniu o lokalizacji ławek czy stojaków rowerowych 

Turek 
Objęcie planami miejscowymi ponad 75% powierzchni terenu miasta, opracowanie dokumentacji dotyczącej 
rewitalizacji centralnych obszarów miasta, kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

Wolsztyn MPZP obejmujący część terenu miasta 

Września Wykonywanie nasadzeń, rewitalizacja skwerów 

Złotów 
Ścieżki rowerowe przy projektowaniu ulic, pola uwagi przed przejściami dla pieszych, uzgadnianie z oficerem 
społecznym (pieszym i rowerowym) ścieżek rowerowych podczas przebudowy dróg 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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Dobrze zaprojektowana, funkcjonalna  

i dostępna przestrzeń może stanowić 

ciekawą alternatywę dla spędzania czasu 

wolnego. Oryginalne działania 

zachęcające mieszkańców do korzystania 

z przestrzeni miejskiej i podnoszące jej 

atrakcyjność wykorzystano m.in. w Nowym 

Tomyślu (budowa tężni solankowej), 

Złotowie (realizacja szeregu przedsięwzięć  

w ramach projektu Złotów. Wielkopolskie 

Zdroje), Czarnkowie (słoneczna strefa rekreacji na Czarnkowskich Łazienkach), Kępnie 

(rozwój systemu zdrojów ulicznych, kurtyn wodnych, fontann) czy Gnieźnie (kompleksowa 

rewitalizacja miejskich parków). Działania standardowe mające na celu podniesienie jakości 

przestrzeni miejskiej podejmowane są jednak we wszystkich wielkopolskich miastach 

średnich. Mają one na celu utrzymanie i poprawę stanu zieleni miejskiej, budowę obiektów 

małej architektury, poprawę bezpieczeństwa przestrzeni publicznej itp.  

W niektórych miastach średnich wskazano, że skutecznym elementem kształtowania 

ich przestrzeni miejskiej jest znaczny odsetek powierzchni miasta objętej planami 

miejscowymi. W czterech miastach pokrycie terenu MPZP wynosiło 100% (Kępno, 

Międzychód, Słupca i Ostrzeszów), w Chodzieży, Czarnkowie i Koninie przekraczało 90%, 

natomiast w Turku i Pleszewie wynosiło ponad 75%. Eksperci Instytutu Geografii  

i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w dorocznych raportach 

dotyczących analizy stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach podkreślają, że  

w skali kraju wskaźnik powierzchni gmin pokrytej obowiązującymi planami miejscowymi 

osiągnął 30,5%. W przypadku miast na prawach powiatu odsetek powierzchni objętej 

planami miejscowymi wynosił 47,3% (2016 rok – 46,7%, 2015 rok – 45,6%). Autorzy 

opracowania ocenili, że są to bardzo niekorzystne wartości wskaźnika, a dynamika prac 

planistycznych systematycznie maleje (IGiPZPAN, 2017). Należy przy tym podkreślić, że to 

sprawnie funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego zapewnia 

racjonalne gospodarowanie przestrzenią jako dobrem publicznym. Im mniejsza powierzchnia 

pokryta MPZP, szczególnie w granicach administracyjnych miast i strefie podmiejskiej, tym 

mniej skuteczna realizacja polityki przestrzennej określonej w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, 

że gminy w przeważającej większości nie traktują studium jako istotnego dokumentu lokalnej 

polityki przestrzennej, a w procesach zmian studium oraz MPZP częste są nieprawidłowości 

w sposobie ich finasowania (np. inwestorzy zainteresowani budową elektrowni wiatrowej 

finansują korzystne dla nich zmiany w tych dokumentach). Wskazano w nim również, że brak 

planów miejscowych oraz brak ich aktualizacji stwarza ryzyko niewłaściwego prowadzenia 

inwestycji na terenach o szczególnych uwarunkowaniach: na obszarach o szczególnym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli, tj. na terenach zagrożonych 

powodzią, na obszarach o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych,  

w strefach objętych nadzorem konserwatorskim czy wymagających ochrony przed hałasem 

(NIK, 2017). Duży odsetek powierzchni objętej planami miejscowymi w wielu analizowanych 

gminach wskazuje na wagę jaką przywiązują ich włodarze do skuteczności zarządzania 

przestrzenią, kształtowania ładu przestrzennego i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. 

Dowodzi to także konsekwencji i braku przypadkowości w lokalizowaniu zabudowy na terenie 
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miast. W tym zakresie szczególną uwagę zwraca fakt, że na przestrzeni ostatniego 

dziesięciolecia w pięciu badanych gminach nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu. W wielu innych jednostkach tendencja w zakresie liczby 

wydawanych decyzji jest malejąca lub w ogóle jest ich niewiele (np. Koło, Leszno czy Piła). 

Są to zjawiska pozytywne i zasługujące na miano dobrych praktyk.  

Innowacyjne działania w kolejnym z obszarów, tj. rewitalizacji mogą obejmować 

cztery zasadnicze obszary (Farelnik, 2015): 

 innowacje instytucjonalne i organizacyjne, takie jak: new public management, 

governance, networking, regionalne systemy innowacyjne, „uczące się” miasta  

i regiony, marketing miejski i powołanie innowatorskiego city manager, czy też 

rozwiązania bazujące na współudziale mieszkańców miasta w procesach decyzyjnych, 

 innowacje produktowe, do których zalicza się̨: nowe przestrzenie wielofunkcyjne, 

nową infrastrukturę̨, innowacje miejskich układów transportowych, strefy przemysłowe 

dla przedsiębiorców, inkubatory, parki technologiczne, 

 innowacje techniczne i technologiczne (elektronizacja, informatyzacja itp.), których 

zwiększony zakres pozwala przekształcać miasto w smart city, tj. miasto inteligentne,  

 innowacje w zarządzaniu finansami (np. partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub wykorzystywanie funduszy zwrotnych i środków  

z funduszy unijnych w montażu finansowym projektów rewitalizacyjnych). 

Przeprowadzone wśród przedstawicieli urzędów miast średnich badanie ankietowe 

wskazuje na różnorodne dobre praktyki w zakresie rewitalizacji (tab. 4.15).  

 

Tab. 4.15. Dobre praktyki w zakresie rewitalizacji w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie rewitalizacji 

Chodzież Włączenie mieszkańców do wspólnego działania, konsultacje, czyny społeczne 

Gniezno 
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie, modernizacja pokryć dachowych  
w Starym Mieście i os. Grunwaldzkim w Gnieźnie, remont elewacji budynku dawnego Starostwa, obecnie Urzędu 
Miejskiego 

Grodzisk 
Wielkopolski 

Utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej 

Konin Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej 

Leszno 

 innowacyjne metody konsultacji społecznych (spacer studyjny, konsultacje rowerowe), zwolnienie z podatku od 
nieruchomości za remont elewacji (dotyczy remontowanych kamienic położonych na terenie miasta Leszna na 
obszarze rewitalizacji) 

 zwolnienie od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą 
(dotyczy nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Leszna na obszarze rewitalizacji) 

 Stacja Biznes – miejski lokal w centrum miasta, miejsce spotkań mieszkańców, szczególnie aktywnych  
i przedsiębiorczych 

Nowy Tomyśl 

Rozwój terenów zieleni poprzez ich tworzenie i odnowienie w celu poprawy jakości środowiska. W ramach 
zadania rewitalizacji poddany został park im. Feliksa Szołdrskiego oraz park przy ulicy Musiała w Nowym 
Tomyślu. W parku im. Feliksa Szołdrskiego wydzielone zostały strefy tematyczne, powstały budki lęgowe dla 
ptaków, ogrody tematyczne z roślinami aromatycznymi i pożytecznymi dla owadów, kwietne łąki, ogród zmysłów, 
siłownia zewnętrzna, tor do buli, miejsca do gry w szachy, plac zabaw wyposażony w urządzenia dostosowane 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W parku przy ulicy Musiała wydzielono specjalną strefę i wyposażono 
ją w urządzenia służące psom do zabawy 

Piła Partnerstwo przy szczególnym włączeniu różnych partnerów i lokalnej społeczności w procesy rewitalizacyjne  

Pleszew Partycypacja społeczna, wdrażanie rozwiązań kompleksowych 

Rawicz 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-usługowego gminy na centrum wsparcia ekonomii 
społecznej i dzienny dom pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku pooświatowego na bibliotekę (w trakcie realizacji) 

Słupca Staranie się o środki zewnętrzne 

Szamotuły Szeroka partycypacja społeczna w wyznaczaniu tematów działań rewitalizacyjnych 
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Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie rewitalizacji 

Śrem Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji miasta 

Środa 
Wielkopolska 

Dostępność programu dla podmiotów prywatnych 

Trzcianka Gminny program rewitalizacji (w realizacji) 

Turek 

 możliwość spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych socjalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób Gminy w formie spełnienia świadczenia rzeczowego, tzw. „odpracowanie długu” 

 opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji centralnych obszarów miasta 

Wolsztyn 
Realizacja projektów Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz  

z terenami przyległymi w Wolsztynie, Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zaplecza treningowo-rekreacyjnego 
w Wolsztynie 

Września 
Gmina Września posiada Lokalny Program Rewitalizacji, w którym ujęte są zarówno przedsięwzięcia 
inwestycyjne, jak i projekty nieinwestycyjne. Realizacja tych zadań możliwa jest dzięki pozyskiwanym środkom 
zewnętrznym, a także dzięki środkom własnym gminy 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Podejmowane działania zasadniczo obejmowały każdy z ww. obszarów innowacji. 

Większość z nich koncentrowała się wokół innowacyjnych metod włączenia społecznego, 

partycypacji społecznej oraz konsultacji (innowacjach instytucjonalnych  

i organizacyjnych). Wśród nich wskazywano takie rozwiązania jak stosowanie spacerów 

studyjnych, konsultacji rowerowych (Leszno), powrót do idei „czynów społecznych” 

(Chodzież) oraz tworzenie przestrzeni współpracy i aktywizacji. Istotne znaczenie ma także 

stosowanie zachęt finansowych, jak np. zwolnienia z podatku od nieruchomości (m.in. dla 

budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą znajdujących się na obszarze 

rewitalizacji) – Leszno, możliwość spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie  

z socjalnych lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w formie 

spełnienia świadczenia rzeczowego – Turek, czy „dostępność programu dla podmiotów 

prywatnych” – Środa Wielkopolska. Niezbędne jest też pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na działania rewitalizacyjne (innowacje w zarządzaniu finansami), które 

zadeklarowano we wszystkich badanych miastach (zarówno jako działania, które są przez 

nie pożądane, jak i działania, które są realizowane). Niektóre jednostki jako działanie 

innowacyjne lub dobrą praktykę wskazywały, nieco na wyrost (jest to raczej realizacja 

ustawowego obowiązku, a niekoniecznie działanie ponadstandardowe), podejmowanie 

konsultacji społecznych w ramach programu rewitalizacji. W części miast średnich 

podejmowane są działania adaptacji 

istniejących na obszarach rewitalizacji 

budynków publicznych na nowe cele  

i przystosowanie ich do pełnienia 

nowych funkcji (innowacje produktowe 

współwystępujące z instytucjonalnymi  

i organizacyjnymi). Przykładami mogą 

być renowacja i adaptacja na cele 

kulturalne zabytkowego Ratusza  

w Gnieźnie czy trwająca zmiana sposobu 

użytkowania budynku pooświatowego na 

bibliotekę w Rawiczu. Funkcjonowanie 

pierwszej z tych instytucji – Starego 

Ratusza w Gnieźnie jest elementem 
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projektu nie tylko o charakterze inwestycyjnym, ale szerszego założenia społecznego, 

kulturalnego i promocyjnego. W obiekcie regularnie odbywają się warsztaty, zajęcia 

tematyczne, spotkania, zabawy integracyjne, wreszcie koncerty, przedstawienia czy 

prezentacje. Całokształt oferty ma charakter twórczy, skierowany do szerokiego grona 

odbiorców z terenu miasta, osób posiadających różne zainteresowania, różne wykształcenie, 

będących w różnym wieku. Są to także projekty wykraczające poza mury obiektu, 

współkreujące miejską przestrzeń, integrację społeczną. Kolejne miesiące przebiegają pod 

różnymi hasłami: muzyka, podróż, sztuka, taniec, teatr. Jest to zatem przykład działań 

rewitalizacyjnych, które w ślad za inwestycją w infrastrukturę zaoferowały także szeroki 

program kulturalno-społeczny.  

Na uwagę zasługują również podejmowane w ramach rewitalizacji działania 

związane z poprawą stanu i jakości terenów zieleni w miastach. Przykładem mogą być 

rewitalizacje parków w Nowym Tomyślu – w parku im. Feliksa Szołdrskiego wydzielone 

zostały strefy tematyczne, powstały budki lęgowe dla ptaków, ogrody tematyczne z roślinami 

aromatycznymi i pożytecznymi dla owadów, kwietne łąki, ogród zmysłów, siłownia 

zewnętrzna, tor do buli, miejsca do gry w szachy, plac zabaw wyposażony w urządzenia 

dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, a w parku przy ulicy Musiała 

wydzielono specjalną strefę i wyposażono ją w urządzenia służące psom dla zabawy.  

Obszarem polityki miejskiej o szczególnie intensywnej aktywności i dużej 

kapitałochłonności jest transport i mobilność miejska. Innowacje w tej sferze mogą 

obejmować: technologie środków transportu, organizację transportu zbiorowego, organizację 

i zarządzanie ruchem. Wśród wielkopolskich miast średnich szereg jednostek podejmuje 

transportowe działania innowacyjne, często nakierowane na kwestie ochrony 

środowiska, w tym głównie poprawy stanu powietrza i emisji hałasu (technologia 

środków transportu). Praktycznie w każdym z miast rozwijających komunikację miejską 

dokonywane są inwestycje dotyczące wymiany taboru obsługującego pasażerów. 

Kupowane są pojazdy o napędzie hybrydowym, spełniające normy środowiskowe, 

wreszcie pojazdy o kubaturze i pojemności dostosowanej do obłożenia obsługiwanych 

linii. Miasta niejednokrotnie dokonują tych inwestycji przy pozyskaniu środków zewnętrznych 

– przede wszystkim dotacji.  

Przegląd działań wskazanych przez analizowane jednostki w tym obszarze jest 

różnorodny i obejmuje działania o zróżnicowanym charakterze (tab. 4.16). 

 

Tab. 4.16. Dobre praktyki w zakresie transportu i mobilności miejskiej w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie transportu i mobilności miejskiej 

Chodzież 
Wdrożenie systemu rowerów miejskich obejmującego również profil na Facebooku, wymiana taboru 
autobusowego na niskoemisyjne oraz o napędzie elektrycznym 

Gostyń Bezpłatna komunikacja miejska 

Konin Nowoczesny tabor hybrydowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie, rowery miejskie 

Krotoszyn 
Wymiana taboru komunikacyjnego – zakup nowych autobusów, w tym niskoemisyjnych i dostosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych, zakup rowerów miejskich, powstanie ośmiu stacji ROOVEE PARK, na 
których stacjonują rowery, KROTOWER – rower czwartej generacji, budowa ciągów pieszo-rowerowych  

Leszno 
Bilet elektroniczny, aplikacja mobilna, nowe autobusy z napędem hybrydowym (Miejski Zakład Komunikacji  
w Lesznie) 

Nowy Tomyśl 

Wprowadzono bezpłatne usługi przewozowe w ramach komunikacji miejskiej, obowiązujące na liniach 
komunikacyjnych na terenach miasta i gminy Nowy Tomyśl. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań oraz Gminy i Powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż czterech linii kolejowych 
Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Gmina Nowy Tomyśl, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania 
wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego  
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Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie transportu i mobilności miejskiej 

w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl – Poznań 
Główny 

Oborniki Gminne Przewozy Pasażerskie powierzone zewnętrznej firmie wyłonionej w przetargu 

Piła Karta Miejska, ekologiczne środki transportu miejskiego (autobusy hybrydowe, elektryczne) 

Pleszew 
Wdrażanie alternatywnych środków transportu – rower miejski, planowane podejmowanie rozwiązań z zakresu 
elektromobilności 

Rawicz Przywrócenie miejskiej komunikacji autobusowej po 10 latach przerwy 

Słupca Modernizacja dróg miejskich 

Szamotuły 
Wprowadzenie sytemu roweru miejskiego, co stanowiło innowacyjne rozwiązanie biorąc pod uwagę wielkość 
miasta (miasto poniżej 20 tys. mieszkańców) i brak pobierania opłat od mieszkańców za korzystanie z niego 

Śrem Bezpłatna komunikacja miejska, Śremski Rower Miejski, Miejska Wypożyczalnia Rowerów 

Środa 
Wielkopolska 

Osoby koordynujące transport miejski 

Września Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, zakup niskoemisyjnego autobusu 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Szereg wielkopolskich miast średnich (m.in. Chodzież, Konin, Krotoszyn, Pleszew, 

Szamotuły czy Śrem) wdraża system rowerów miejskich. Jest to szczególnie znaczące  

w przestrzeni miast stosunkowo małych, gdzie poruszanie się w ramach systemu roweru 

miejskiego może być realną alternatywą dla komunikacji samochodowej. Argument ten 

podnoszą np. Szamotuły, udostępniając ten system mieszkańcom bezpłatnie. Istotnym 

uzupełnieniem sieci rowerów miejskich jest sprawnie działająca i rozwinięta sieć komunikacji 

miejskiej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że takie miasta jak Nowy Tomyśl, Śrem, 

Września czy Gostyń posiadają darmowe systemy 

komunikacji miejskiej (organizacja systemu 

transportu zbiorowego). W przypadku Gostynia, 

zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej 

miasta, zaczęła ona funkcjonować od 1 stycznia  

2014 roku. Z inicjatywą wyszli mieszkańcy zgłaszając 

taki projekt w ramach pierwszej edycji Gostyńskiego 

Budżetu Obywatelskiego. Rok później, w ramach 

budżetu partycypacyjnego, mieszkańcy postulowali 

rozszerzenie komunikacji miejskiej o tereny wiejskie. 

Obecnie w ramach bezpłatnej komunikacji miejskiej  

i podmiejskiej działa 19 linii. Autobusy kursują w dni 

robocze, a także w weekendy i święta. Z bezpłatnej 

komunikacji miejskiej i podmiejskiej korzystać mogą 

wszyscy, także osoby przyjezdne. Część gmin, jak np. 

Leszno, oferuje swoim mieszkańcom aplikacje mobilne 

i bilety elektroniczne usprawniające korzystanie  

z komunikacji miejskiej. Inne, jak Gniezno czy Piła, 

oferują taką usługę w ramach systemu mobilet, 

natomiast Piła w ramach systemu Karty Miejskiej. 

Wskazane rozwiązania cechują się znacznym stopniem 

innowacyjności, jednak należy podkreślić, że nie  

w każdych warunkach ich stosowanie jest możliwe  
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i uzasadnione. Istnieje jednak potrzeba szerszej integracji lokalnych systemów 

transportu miejskiego oraz ich łączenia z alternatywnymi sposobami przemieszczania 

się (organizacja i zarządzanie ruchem) – jak wspomniany rower miejski (czy alternatywy  

w postaci np. hulajnóg) czy kolej. Wprawdzie ostatni z wymienionych środków transportu  

i organizacja przewozów z jego wykorzystaniem nie leży w kompetencji władz gminnych, 

jednak możliwe jest podejmowanie działań inicjujących, wspierających czy polegających na 

współorganizacji. Przykładem może być Nowy Tomyśl, który wskazał na zawarte 

porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia 

połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii 

Poznań Główny – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl – Poznań Główny. Wśród dobrych praktyk 

miasta średnie wskazały także powierzenie przewozów w ramach komunikacji miejskiej 

zewnętrznej firmie wyłonionej w przetargu (Oborniki) oraz funkcjonowanie osób 

odpowiedzialnych za koordynację systemów transportu (Środa Wielkopolska), oficerów 

rowerowych czy pieszych (Konin, Złotów, Leszno).  

Z zagadnieniami transportowymi ściśle wiążą się kwestie ochrony środowiska  

i adaptacji do zmian klimatu. Jest to obszar, w którym najwięcej wielkopolskich miast 

średnich wskazało, że podejmuje działania innowacyjne (tab. 4.17).  

 

Tab. 4.17. Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu  
w miastach średnich województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu 

Chodzież 
Mobilność miejsca, termomodernizacja budynków oświatowych, współpraca w zakresie programu 
Czyste powietrze 

Gniezno Prace termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia praktycznego w Gnieźnie 

Grodzisk Wielkopolski Społeczna Inicjatywa – Grodziski Alert Smogowy 

Kępno Sieć czujników monitorujących jakość powietrza, edukacja ekologiczna (odpady, jakość powietrza) 

Konin Transformacja Konina – Dolina Zielonej Energii 

Krotoszyn 

 zakup sensorów mierzenia jakości powietrza, które pobierają dane takie jak temperatura powietrza, 
wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 

 program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na pokrycie kosztów zmiany 
systemu grzewczego na proekologiczny 

 podpisanie porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie wspólnej realizacji Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032. Osoby fizyczne  
(w tym rolnicy indywidualni) oraz JST mogły ubiegać się o bezpłatny odbiór/demontaż z odbiorem 
odpadów azbestowych 

 zadania związane z mobilnością – organizacja systemu roweru miejskiego, wymiana taboru 
autobusowego 

 realizacja projektu Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta  
i Gminy Krotoszyn. Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja projektu parasolowego, 
polegającego na montażu instalacji źródeł energii odnawialnej – instalacji fotowoltaicznych 
wytwarzających energię elektryczną oraz instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na 
potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie miasta i gminy Krotoszyn 

Leszno Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych 

Nowy Tomyśl 

Możliwość otrzymania dotacji na:  

 wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania 
zasilany gazem lub olejem opałowym 

 wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła 

 budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego 
paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem 

Zakup sensorów jakości powietrza. Dane publikowane były za pomocą platformy internetowej 
dostępnej pod adresem www.map.airly.eu 

Zakup sadzonek lipy drobnolistnej (dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego) 

Ostrzeszów Program parasolowy odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców 
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Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu 

Piła 
Inteligentne systemy oświetleniowe, wspieranie idei repair cafe i zero waste – naprawa sprzętów  
i urządzeń, energia odnawialna – fotowoltaika, wodór 

Pleszew Partycypacja społeczna, wdrażanie własnych programów dotacyjnych oraz rozwiązań smart city 

Rawicz 
Dopłaty z budżetu Gminy do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, wymiana opraw oświetlenia 
ulicznego na LED 

Słupca Program wymiany pieców na ekologiczne 

Szamotuły 

Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, prowadzenie systemu gospodarki odpadami, udzielanie 
dotacji celowych na wymianę urządzenia grzewczego na proekologiczne, na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest czy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, ławki solarne wraz  
z czujnikiem smogu – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w małej architekturze, montowanie 
czujników smogu w szkołach (plany montowania również w innych miejscach), darmowy transport dla 
mieszkańców na terenie miasta i gminy Szamotuły, budowa węzłów przesiadkowych, rozwijanie 
ścieżek rowerowych 

Śrem Dotacje na wymianę ogrzewania w domach, kampania edukacyjna, montaż czujników smogowych  

Trzcianka Dotacje do wymiany pieców, edukacja ekologiczna, członkostwo w SECAP 

Turek 

Realizacja projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: 

 Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby 
mieszkańców Gminy Miejskiej Turek – mającego na celu zwiększenie wykorzystania energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców Gminy Miejskiej Turek 

 Wykonanie otworu poszukiwawczo–rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych  
w miejscowości Turek – mającego na celu rozpoznanie złóż wód termalnych, które w przyszłości 
mogą stanowić źródło ciepła dla miasta 

 realizacja projektów mających na celu zmniejszenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynków wielorodzinnych i użyteczności 
publicznej 

Realizacja projektu Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek 

Wolsztyn 
Dotacje dla mieszkańców udzielane na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza – dotacje 
na likwidację kotłów węglowych i zastępowanie ich bardziej ekologicznymi 

Września 
Dotacje celowe w zakresie ochrony środowiska przeznaczone na zmianę systemu ogrzewania na 
proekologiczne. Ponadto w szkołach prowadzone są zajęcia związane z działalnością proekologiczną 

Złotów 

 rozbudowa Miejskiej Fabryki Czystego Powietrza – fabryka to miejsca, w których sadzone są drzewa 
z myślą o oczyszczeniu (chociaż w minimalnym stopniu) powietrza, jak również o pszczołach 

 dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła ze środków 
budżetowych na dotacje celowe 

 wymiana źródeł światła – oprawy LED 

 montaż paneli fotowoltaicznych 

 Euro Eco Festival – cykliczna impreza ekologiczna 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

W dużej mierze są to działania integrujące szereg innych obszarów, w tym mobilności 

miejskiej i transportu, marketingu terytorialnego czy rozwoju kapitału ludzkiego. Innowacje te 

mają zarówno charakter technologiczny, ekonomiczny, jak i społeczny. Kluczowe grupy, do 

jakich można je zaklasyfikować, to: 

 innowacje organizacyjne: alerty smogowe (m.in. Grodzisk Wielkopolski),  

 innowacje technologiczne (powiązane z systemami zachęt ekonomicznych): 

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (m.in. Chodzież, Gniezno, 

Turek), monitoring jakości powietrza (m.in. Kępno, Krotoszyn, Nowy Tomyśl, Śrem), 

montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (m.in. Krotoszyn, Leszno, Ostrzeszów, 

Piła, Pleszew, Słupca, Śrem, Turek), wdrażanie rozwiązań smart city (Pleszew), 

 innowacje ekonomiczne: dotacje do wymiany źródeł ciepła (niemal we wszystkich 

miastach średnich), 

 innowacje społeczne: edukacja ekologiczna, wspieranie idei repair cafe i zero waste 

(Piła),  
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 innowacje wieloobszarowe (obejmujące kilka ww. komponentów): transformacja 

Konina – Dolina Zielonej Energii, zadania z zakresu mobilności miejskiej.  

 

Dobra praktyka: Monitoring polityki zrównoważonej mobilności miejskiej w Wągrowcu 

Monitoring w dokumencie Polityka 

zrównoważonej mobilności miejskiej na 

lata 2016-2026 „Wągrowiec miasto 

zrównoważonej mobilności” składa się  

z tabeli obejmującej 12 działań zawartych 

w Programie. Dla każdego z nich 

wskazano jeden do trzech parametrów,  

z określonym kierunkiem zmian lub 

poziomem docelowym wskaźnika 

wykonalności i okresem dokonywania 

oceny. Tabela skonstruowana jest  

w przejrzysty i prosty sposób, a sama 

ewaluacja dokumentu nie jest 

czasochłonna. Dostarcza informacji na 

temat poziomu zaawansowania  

i skuteczności realizacji Programu, w tym działań o charakterze promocyjnym  

i popularyzatorskim. 

 

Wskazywanie szeregu działań w zakresie ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian 

klimatu świadczy o coraz większej wadze, jaką samorządy przywiązują do tych zagadnień. 

Jest to obszar intensywnych działań inwestycyjnych, głównie z zakresu budowy kanalizacji 

deszczowej, modernizacji systemu odwadniania i małej retencji, termomodernizacji  

i optymalizacji zużycia zasobów, a także mobilności miejskiej, wsparcia działań mających na 

celu poprawę jakości powietrza (wsparcie dla wymiany źródeł ciepła i korzystania  

z odnawialnych źródeł energii) czy informowania społeczeństwa o stanie środowiska.  

Szczególnie ciekawe wydają się być inicjatywy mające na celu wsparcie 

mieszkańców w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Przykładami miast średnich 

podejmujących działania z tego zakresu są: Konin, Kościan, Krotoszyn, Ostrzeszów, Turek, 

Leszno, Wągrowiec, Jarocin, Pleszew, Nowy Tomyśl. W Krotoszynie realizowany jest projekt 

Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości 

powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, 

którego przedmiotem jest realizacja projektu 

parasolowego, polegającego na montażu 

instalacji źródeł energii odnawialnej – instalacji 

fotowoltaicznych wytwarzających energię 

elektryczną w 349 indywidualnych gospodarstwach 

domowych i instalacji solarnych wytwarzających 

energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej 

wody użytkowej w 149 indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie miasta  

i gminy Krotoszyn. Przedsięwzięcie miało na celu 

zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej 
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i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza na 

terenie miasta i gminy. Realizowane jest ono w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 3 Energia, Działanie  

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych).  

 

Dobra praktyka: Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna 

W Planie jako priorytetowe zagrożenia będące skutkiem 

zmian klimatycznych, którym należy przeciwdziałać na 

terenie Leszna uznano:  

1. Szybkie powodzie powodowane gwałtownymi  

i intensywnymi opadami.  

2. Długotrwałe susze mogące powodować ograniczenie 

dostępu do wody.  

3. Fale upałów.  

4. Silne wiatry.  

 

Warto także zwrócić uwagę na projekt realizowany w Turku – Wykonanie otworu 

poszukiwawczo–rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych  

w miejscowości Turek, mający na celu rozpoznanie złóż wód termalnych, które  

w przyszłości mogą stanowić źródło ciepła dla miasta. Jest to kolejny projekt 

finansowany ze źródeł zewnętrznych, który ma na celu dywersyfikację źródeł energii 

wykorzystywanych na terenie miasta.  

Ciekawą inicjatywę podjęto także w Słupcy, która wraz z Zamościem (województwo 

podkarpackie) bierze udział w pilotażowym projekcie pn. Miejskie Klimaty, koordynowanym 

przez Pracownię miejską (podmiot komercyjny), a finansowanym i inicjowanym przez 

Fundację Veolia Polska. Program prowadzony jedynie w tych dwóch miastach w Polsce  

i zakłada współpracę rozwojową między mieszkańcami a samorządem w celu wypracowania 

jak największej liczby rozwiązań dla lokalnych problemów związanych ze środowiskiem,  

w tym przede wszystkim w zakresie adaptacji do zmian klimatu.  

 

Dobra praktyka: Udział Słupcy w projekcie Miejskie klimaty  

Cykl warsztatów i spotkań praktycznych z elementami 

facylitacji, gier miejskich itp. mających przygotować mieszkańców na zmiany klimatu i pomóc  

w adaptacji miasta i jego społeczności do tych zmian. Projekt pilotażowy realizowany jest przez 

Pracownię miejską a finansowany i inicjowany przez Fundację Veolia Polska w ścisłej współpracy  

z Urzędem Miasta Słupca.  

 

Coraz więcej miast podejmuje także inicjatywy w zakresie monitorowania stanu 

powietrza atmosferycznego. Odbywa się to na zasadzie współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi i dołączania do sieci monitoringu prowadzonego przez obywateli, podmioty 

komercyjne, fundacje, organizacje społeczne czy instytuty badawcze lub szkoły wyższe. 

Ciekawy przykład stanowi miasto Gniezno, które już w 2017 roku podpisało umowę  

o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie na realizację projektu 

badawczego pn. Pilotażowy program monitoringu jakości powietrza w Gnieźnie. Dzięki niej 

na stronie internetowej www.smartcitygniezno.pl można na bieżąco sprawdzać wyniki 
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pomiarów jakości powietrza w mieście na dziewięciu stacjach monitoringu. Wyniki 

przedstawiane są w formie graficznej i liczbowej wraz ze wskazaniem indeksu jakości 

powietrza oraz odniesieniem do poziomów normatywnych. 

Ważnym obszarem w funkcjonowaniu samorządów lokalnych jest także działalność  

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Jak już wskazywano wcześniej, 

niemal każde z wielkopolskich miast średnich w swojej strategii rozwoju zamieszcza co 

najmniej jeden cel poświęcony wsparciu z tego zakresu. Jest on różnie rozumiany – albo jako 

wsparcie przedsiębiorczości (zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców już działających na 

terenie gminy, jak i osób planujących założyć działalność) lub jako pozyskiwanie inwestorów 

zewnętrznych albo tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Żadne z badanych miast nie posiada natomiast wystarczającego potencjału  

i zaplecza, aby móc stać się ośrodkiem innowacji w obszarze przedsiębiorczości. Nie 

funkcjonują w nich parki technologiczne czy parki naukowe, inkubatory technologiczne, 

centra transferu technologii czy centra innowacji. Wynika to przede wszystkim z ich 

ograniczonego zaplecza naukowego i technologicznego, braku pewnej masy krytycznej  

w obszarze potencjału innowacyjnego, a także z ograniczonego zapotrzebowania na usługi 

tego typu placówek. Jako dobą praktykę w tym obszarze warto jednak wskazać Leszczyńskie 

Centrum Biznesu, działające od 10 lat w Lesznie. Jest to jedna z prężniej działających tego 

typu instytucji w regionie, której misją jest „stymulowanie rozwoju społecznego  

i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji 

wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność 

istniejących przedsiębiorstw” (www.lcb.leszno.pl). Centrum, oprócz typowych dla tego 

rodzaju instytucji usług, realizuje także program Rozwiń skrzydła w biznesie – adresowany do 

młodych przedsiębiorców (działających krócej niż dwa lata), którym oferowany jest 

kompleksowy program inkubacji obejmujący wsparcie inwestycyjne i merytoryczne. Ponadto 

Leszczyńskie Centrum Biznesu aktywnie wspiera i kreuje inicjatywy klastrowe poprzez 

działalność koordynatora klastrów. Obecnie koordynuje ono pracę trzech klastrów: klastra 

spożywczego Leszczyńskie Smaki, Leszczyńskiego Klastra Budowlanego oraz Klastra 

Informatycznego. Jest to przykład dobrej praktyki w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. 

Region leszczyński pod tym względem wyróżnia się na tle województwa. Inicjatywy 

klastrowe otrzymują merytoryczne i organizacyjne wsparcie w procesie organizacji 

współpracy i jej przebiegu, mają też możliwość czerpania korzyści ze współpracy, jakimi są: 

wspólne działanie na rynku, udział w targach i wydarzeniach branżowych na terenie Polski  

i Europy czy dostęp do funduszy zewnętrznych. Wszystkie te działania mają na celu wzrost 

konkurencyjności oraz innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw z danej branży.  

Wsparcie technologiczne dla przedsiębiorców oferuje m.in. Turecki Inkubator 

Przedsiębiorczości. W swojej ofercie usług posiada on m.in. możliwość skorzystania z oferty 

Laboratorium Oceny Energochłonności Budynków oraz Laboratorium Pomiarów 

Przestrzennych i Badań Nieniszczących. Są to ciekawe inicjatywy wychodzące naprzeciw 

potrzebom lokalnych branż. Zorganizowane w ramach instytucji wsparcia biznesu laboratoria 

świadczą usługi z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla 

indywidulanych przedsiębiorców. Dodatkowo instytucja ta oferuje przedsiębiorcom najem 

specjalistycznego sprzętu technicznego, jak wózek widłowy, wózki paletowe, sprężarka 

powietrza, mobilne odciągi spawalnicze. Są to przykłady ciekawych działań wykraczających 

poza tradycyjne ujęcie inkubacji. Przedsiębiorstwa otrzymują nie tylko wsparcie informacyjne, 

organizacyjne i lokalowe, ale także techniczne i w zakresie usług specjalistycznych.  
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Oprócz wymienionych wyżej działań warto także zwrócić uwagę na inne dobre praktyki 

z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw. Wśród nich wymienić 

można m.in. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców rozpoczynających lub rozwijających 

działalność, programy wspierania przedsiębiorczości, aktywną współpracę  

z przedsiębiorcami poprzez powoływanie rad gospodarczych, rad przedsiębiorczości, 

a także fora wymiany doświadczeń, pomoc w promocji oraz przygotowanie oferty 

inwestycyjnej, w tym tworzenie podstref specjalnych stref inwestycyjnych (tab. 4.18).  

 

Tab. 4.18. Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności 
przedsiębiorstw w miastach średnich województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw 

Chodzież 
Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, promocja inwestycji na targach we Francji i w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich 

Gostyń Strefa gospodarcza Czachorowo 

Konin Program Wspierania Przedsiębiorczości 

Krotoszyn 
Ulgi podatkowe dla rozpoczynających działalność gospodarczą, tworzenie sprzyjającej atmosfery dla biznesu, 
ułatwienia dla inwestorów (uzbrajanie terenów inwestycyjnych, sprawne stosowanie procedur 
administracyjnych) 

Międzychód 
Oferta inwestycyjna na targach m.in. w Monachium i Dubaju, współpraca z PAIH, KIG, WTC Poznań, 
Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych 

Ostrzeszów Strefy ekonomiczne 

Piła 
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości – działalność w ramach stref start up, seed, business, wynajem powierzchni 
biurowych, salek spotkań, boksów oraz biurek na godziny, budowa strefy przemysłowej 

Pleszew Kształtowanie przestrzeni miejskiej, utworzenie podstrefy WSSE Invest-Park 

Rawicz 
Powołanie Rawickiej Rady Przedsiębiorczości, Forum gospodarcze, Gala Liderów Powiatu, szkolenia  
i spotkania tematyczne, koordynowanie kontaktów doradców zawodowych z przedsiębiorcami 

Słupca Tworzenie bazy terenów inwestycyjnych 

Śrem Współpraca z prywatnymi właścicielami nieruchomości 

Trzcianka Uchwała o pomocy de minimis 

Turek 

Usługi Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zarządzanego przez Gminę Miejską Turek: najem lokali 
biurowych, lokali produkcyjno-magazynowych, sali konferencyjnej i szkoleniowej, najem Biura na Godziny, 
Wirtualne Biuro, najem sprzętu technicznego (wózek widłowy, wózki paletowe, sprężarka powietrza, mobilne 
odciągi spawalnicze), usługi informacyjne na temat zakładania działalności gospodarczej, usługi Laboratorium 
Oceny Energochłonności Budynków, Usługi Laboratorium Pomiarów Przestrzennych i Badań Nieniszczących 

Września 
Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej, stanowiąca podstrefę WSSE Invest-Park. Na jej obszarze firmy 
lokują swoje siedziby i otrzymują dodatkowe zwolnienia podatkowe 

Złotów 
Wprowadzenie stanowiska Opiekuna inwestora, który odpowiada na pytania, wyjaśnia, kieruje i pomaga 
przebrnąć przez „zawiłe ścieżki biurokracji” 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Obszarem powiązanym z przedsiębiorczością jest jakość i dostępność kapitału 

ludzkiego. Przez badaczy jest on często utożsamiany z determinantą innowacyjności 

gospodarczej czy akceleratorem innowacyjności. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż 

kapitał ludzki i jego rozwój wpływają na przebieg procesów gospodarczych w dwojaki sposób 

– poprzez podnoszenie produkcyjności pozostałych czynników wytwórczych oraz w wyniku 

poprawy tempa wdrażania czynników innowacyjnych (Firszt, 2008). Aby zapewnić dobrą 

jakość kapitału ludzkiego, który będzie mógł skutecznie kreować i wdrażać innowacyjne 

rozwiązania, należy wpierać go w rozwoju i kształtowaniu następujących kompetencji: 

 umiejętności i wiedzy z zakresu planowania przedsięwzięć, pozyskiwania funduszy na 

ich realizację, organizacji procesów produkcyjnych oraz zapewnienia kanałów zbytu 

produktów, 
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 kwalifikacji interpersonalnych i społecznych, 

 umiejętności przewidywania rozwoju rynków produktów i usług, 

 kwalifikacji z zakresu marketingu i reklamy, 

 umiejętności i kwalifikacji związanych z obsługą nowoczesnych technologii, kanałów 

elektronicznych, programowania procesów, wykorzystywania specjalistycznego 

oprogramowania itp. 

Poziom tych umiejętności zależy nie tylko od powszechności i celowości kształcenia, ale też 

od jakości procesu dydaktycznego i doboru przekazywanych treści (Firszt, 2008). Stąd wiele 

działań samorządów, które mając na celu rozwój kapitału ludzkiego inwestują w proces 

dydaktyczny, doskonalenie umiejętności i transfer wiedzy. Co ważne, działania te odbywają 

się na każdym etapie rozwoju – nie tylko w ramach kształcenia formalnego w procesie 

edukacji dzieci i młodzieży. Obejmują one też celowo dobierane grupy wiekowe, zawodowe 

lub społeczne. Wśród podejmowanych w miastach średnich działań z zakresu wsparcia 

rozwoju kapitału ludzkiego często wskazywano (w badaniu ankietowym) na (tab. 4.19):  

 inwestycje w szkolnictwo – materialne i niematerialne, mające na celu podniesienie 

jakości placówek edukacyjnych, w tym remonty i doposażanie bazy edukacyjnej, 

zajęcia pozalekcyjne, klasy patronackie, wymiana międzynarodowa, 

 inwestycje w kapitał ludzki – kursy i szkolenia dla mieszkańców, przedsiębiorców, 

bezrobotnych, wymiana międzynarodowa, studia dualne, pomoc materialna dla 

studentów, 

 wsparcie działania organizacji pozarządowych jako działanie pośrednio wpływające 

na kształtowanie kapitału ludzkiego i społecznego, 

 poprawę jakości lokalnej administracji – podejmowanie działań doskonalących 

umiejętności pracowników, usprawniających obsługę, zwiększających możliwości 

świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

Tab. 4.19. Dobre praktyki w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego 

Chodzież 
Inwestycje w szkolnictwo, poprawianie warunków nauki – minicentrum nauki, doposażanie i przebudowa bazy 
szkolnej, współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez oraz infrastruktury miejskiej 

Konin Centrum Organizacji Pozarządowych 

Leszno Student Plus – pomoc materialna dla studentów uczelni wyższych, którzy podejmą pracę na terenie miasta 

Międzychód Programy edukacyjne 

Piła Studia dualne, klasy patronackie, np. nauka języka niemieckiego w szkołach podstawowych 

Rawicz 
Realizacja projektów mających na celu rozwój kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji 
osób bezrobotnych (organizacja kursów i szkoleń zawodowych), umożliwiających ich powrót na rynek pracy. 
Utworzenie na terenie gminy Centrum Integracji Społecznej. 

Pleszew Rozwój polityki mieszkaniowej, podniesienie poziomu jakości działalności placówek edukacyjnych 

Słupca Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 

Śrem 
Szkolenia dla mieszkańców realizowane przez Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, którego gmina jest członkiem 

Turek 

Wymiany międzynarodowe różnych grup (Wiesmoor – Niemcy, Dunajowce – Ukraina): dzieci szkół 
podstawowych i gimnazjów, nauczycieli, strażaków, muzyków, Realizacja projektu Liderzy e-usług wśród miast 
średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie rozwiązań 
programowych dla urzędu poprawiających jakość obsługi mieszkańców 

Wolsztyn Szkolenia dla mieszkańców, realizowane bezpośrednio przez gminę, jak i w partnerstwie z innymi podmiotami 

Złotów Szkolenia dla pracowników 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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Dobra praktyka: Centrum Organizacji Pozarządowych Konin 

Centrum Organizacji Pozarządowych jest miejscem 

współdziałania jednostek Urzędu Miejskiego i trzeciego 

sektora. Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi na 

stronie internetowej placówki, aktywizuje, szkoli, 

doradza i udziela pomocy osobom działającym  

w organizacjach, pełni rolę miejsca aktywności lokalnej 

i inkubatora inicjatyw obywatelskich, promuje 

pozytywne postawy społeczne, prowadzi doradztwo  

w zakresie rejestracji organizacji pozarządowych  

i szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na jej 

działalność, realizację projektów oraz zarządzania 

zespołem pracowników i wolontariuszy, użycza sale 

szkoleniowe, salę konferencyjną i biurową z dostępem 

do Internetu itp. Na stronie projektu znajduje się 

ogólnodostępny kalendarz, w którym wskazane są 

godziny oraz rodzaje aktywności odbywających się  

w Centrum. Ponadto w związku z wprowadzeniem do 

obiegu prawnego Standardów Dostępności  

i Wytycznych Projektowanie Bez Barier dla Miasta 

Konina powołano w 2017 roku Oficera Dostępności, 

który m.in. kontroluje dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb i wymagań osób  

z niepełnosprawnością, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności. 

 

Kolejnym z analizowanych obszarów polityki miejskiej jest marketing terytorialny, 

rozumiany jako „zestaw działań, jak również technik marketingowych, stosowanych  

w perspektywie długoterminowej przez lokalne społeczności oraz organizacje, w trakcie 

procesu rozplanowania projektu rozwoju ekonomicznego, turystycznego, społecznego, 

urbanistycznego, kulturowego lub też projektu w zakresie tożsamościowym” (Jędrzejewski, 

2016). Same działania marketingu terytorialnego powinny służyć w szczególności 

rozpoznawaniu potrzeb i tworzeniu oferty dla inwestorów, ale także zaspokojeniu 

potrzeb i pragnień wszelkich umiejscowionych (zamieszkujących i zlokalizowanych)  

w danej jednostce (Rumpel i Siwek, 2006). Co ważne, miasta średnie województwa 

wielkopolskiego utożsamiają działania z zakresu marketingu terytorialnego w taki właśnie 

(dwojaki) sposób. Nie koncentrują się one jedynie na działaniach nakierowanych na 

zewnątrz, choć te też są ważne, ale doceniają także marketing wewnętrzny (tab. 4.20).  

 

Dobra praktyka: Profil prezydenta Miasta Gniezna na platformie Facebook 

Jest to przykład jednego z wielu profili lokalnych polityków, które prowadzone są przez przedstawicieli 

władzy lokalnej miast średnich. Profil stanowi wizytówkę prezydenta oraz przedstawia na bieżąco 

informacje o działaniach w mieście, podstawie podejmowania decyzji, nowych inicjatywach, 

podpisywanych umowach, działaniach inwestycyjnych itp. Jest też przejawem troski „lokalnego 

gospodarza” o sprawy miasta – często prezentowane są opinie w sprawach lokalnych problemów, ale 

także informacje o działaniach prezydenta podejmowanych poza czasem pracy – aktywność 

sportowa, dobre wzorce z innych miast itp. 
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Tab. 4.20. Dobre praktyki w zakresie marketingu terytorialnego w miastach średnich 
województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie marketingu terytorialnego 

Chodzież 
Organizacja przestrzeni miejskiej w oparciu o kontakt z ludnością, imprezy dla mieszkańców oraz organizowane  
z myślą o odbiorcy zewnętrznym 

Konin Budowanie marki KONin Witaj! 

Krotoszyn 

Realizowanie Strategii Promocji Miasta i Gminy, spotkania burmistrza z przedstawicielami różnych grup 
społecznych i prasą, rzetelne informowanie mieszkańców o sprawach dotyczących Gminy, ścisła współpraca 
urzędu z jednostkami samorządowymi, promowanie znanych osób pochodzących z Miasta i Gminy Krotoszyn, 
turyści – informacja turystyczna w ramach działalności PTTK 

Międzychód Wydawanie bezpłatnego miesięcznika, profil na Facebooku, strona internetowa 

Oborniki 
Kampania Gmina Oborniki – paleta możliwości, promująca gminę jako miejsce aktywnego spędzania czasu, 
kampania włączająca stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły, instytucje 

Pleszew Systematyczne badania, analiza oczekiwań, różnicowanie działań w poszczególnych obszarach 

Rawicz 

Wywiady Burmistrza w telewizji regionalnej oraz spoty radiowe o zasięgu ogólnopolskim, reklama outdoorowa, 
broszura informacyjna, filmy promocyjne, zakładka dedykowana inwestorowi na stronie internetowej Gminy, 
wyróżniona na szczeblu ogólnopolskim, regionalne produkty jako gadżety promocyjne, budowa wiosek 
tematycznych, Rawicki 24-godzinny Festiwal Sportu, Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych 

Słupca Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 

Śrem Realizacja projektów promocyjnych, fanpage w mediach społecznościowych 

Trzcianka Strategia promocji gminy (w przygotowaniu) 

Turek 

Aspekt gospodarczy: zwiększenie atrakcyjności gospodarczej miasta poprzez utworzenie Tureckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości i Tureckiej Strefy Inwestycyjnej 

Aspekt społeczny: utworzenie Klubu Seniora, bezpłatne lekcje pływania dla dzieci 

Aspekt inwestycyjny: budowa wodnego placu zabaw 

Aspekt ekologiczny: dofinansowanie dla mieszkańców miasta na założenie paneli fotowoltaicznych i solarnych 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Dobra praktyka: Złotów. Wielkopolskie Zdroje. Marketing wewnętrzny i zewnętrzny polityki 

promocji ochrony środowiska 

Szeroko zakrojone działania promocyjne 

wykorzystują liczne elementy edukacji 

ekologicznej. Począwszy od emblematów 

miasta, produktów i gadżetów promocyjnych, 

poprzez udogodnienia dla mieszkańców, 

turystów, organizację imprez, kończąc na 

publikacjach w mediach ogólnopolskich. 

Całokształt działań wpisuje się w pewną 

filozofię zarządzania miastem, która 

konsekwentnie realizowana jest przez władze na szczeblu lokalnym. Ma ona na celu, oprócz 

wspomnianego kreowania Złotowa jako marki (wielkopolski zdrój), także uspołecznianie samorządu, 

poprzez włączanie do współdecydowania szerokich, różnorodnych grup obywateli. 

 

Przykładami miast średnich podejmujących działania kompleksowe, mające na celu 

budowanie marki terytorialnej w sposób konsekwentny i zorganizowany są Konin czy 

Oborniki z markami KonIN, witaj! oraz Oborniki – Planeta możliwości. Znakowi graficznemu  

i hasłom promocyjnym towarzyszą kampanie społeczne i promocyjne, włączenie społeczne 

oraz szereg działań mających na celu budowanie marki w świadomości mieszkańców i osób 

z zewnątrz. Często tego typu działania są wynikiem realizacji strategii promocji, którą część  

z analizowanych jednostek posiada. Sama strategia promocji jest dokumentem ważnym  
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i użytecznym pod warunkiem, że została przygotowana rzetelnie, w oparciu o badanie 

społeczne i marketingowe, a także jest konsekwentnie realizowana przez wszystkie jednostki 

miejskie, zgodnie z przyjętymi założeniami. Ciekawe działania w tym zakresie podejmują  

np. Krotoszyn i Rawicz.  

Krotoszyn jako dobre praktyki i działania innowacyjne w zakresie marketingu 

terytorialnego wskazał spotkania burmistrza z przedstawicielami różnych grup społecznych  

i prasą oraz rzetelne informowanie mieszkańców o sprawach dotyczących gminy. 

Przykład ten dowodzi, że dla wielu JST konsekwentna, otwarta i przejrzysta komunikacja 

z mieszkańcami nie jest wciąż standardem. Działania w tym kierunku są nie tylko 

deklarowane przez te miasta, ale i faktycznie realizowane. Przejawem tego jest choćby 

strona internetowa miasta www.krotoszyn.pl, na której na bieżąco umieszczane są 

komunikaty i ogłoszenia, które w większości gmin publikowane są jedynie na stronach 

biuletynu informacji publicznej i to w konkretnej zakładce. W ten sposób osoba 

zainteresowana np. podjęciem pracy 

w jednostce miejskiej zobowiązana 

jest systematycznie śledzić 

zawartość danej zakładki – w tym 

wypadku tej z ogłoszeniami  

o pracę. Przykład Krotoszyna 

pokazuje, że można ogłoszenia  

o naborach umieszczać, obok innych 

ważnych wiadomości, na głównej 

witrynie informacyjnej.  

Wspomniany Rawicz jest natomiast przykładem realizacji kampanii promocyjnych  

w skali regionalnej i ogólnopolskiej poprzez wywiady Burmistrza w telewizji regionalnej oraz 

spoty radiowe o zasięgu ogólnopolskim. Są to działania wymagające dużej determinacji, 

szczególnie ze strony pracowników biur ds. komunikacji 

i promocji w jednostkach miejskich, mające jednak 

istotne znaczenie w budowaniu marki miasta na 

zewnątrz. Rawicz jest także miastem, w którym na 

szeroką skalę realizowane są działania z zakresu 

marketingu wewnętrznego poprzez m.in. 

uspołecznienie procesów decyzyjnych. 

Realizowanemu obecnie w mieście projektowi Stare 

Miasto (OD)NOWA towarzyszą konsultacje na bardzo 

szeroką skalę. Na terenie miasta funkcjonują w różnym 

czasie i w różnych miejscach punkty konsultacyjne  

z wykorzystaniem metody World Café, akcja posiada 

osobny profil na platformie społecznościowej Facebook, 

a maskotka miasta – Rawicki Niedźwiadek zachęca do 

wyrażenia swojej opinii, rozdaje foldery informacyjne, 

ulotki, informuje o akcji. Jest to atrakcyjna i wciąż  

w polskich samorządach niestandardowa forma 

włączania mieszkańców miasta w proces decyzyjny. 
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Dobra praktyka: Zakładka Dla mediów na stronie internetowej miasta Jarocina (www.jarocin.pl) 

Na stronie internetowej miasta Jarocina 

umieszczono specjalną zakładkę  

Dla mediów, w której zamieszczono film  

i spot promocyjny Jarocina, herb miasta, 

logotyp (niestety na stronie internetowej 

funkcjonuje logotyp odmienny od 

prezentowanego w zakładce, co może 

budzić pewien chaos komunikacyjny),  

a także kontakt dla mediów. Jest to 

unikatowe działanie w skali analizowanej 

grupy miast. Modelowe rozwiązania  

w tym zakresie stosują miasta duże 

(stolice województw) lub miasta  

o ugruntowanej tradycji komunikacji medialnej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby tego typu 

działania podejmować powszechnie – jest to działanie niskonakładowe, proste w wykorzystaniu  

i zdecydowanie podnoszące skuteczność komunikacji marketingowej. 

 

Ostatni z analizowanych aspektów polityki miejskiej dotyczy kwestii społecznych. 

Obejmuje on zarówno działania w zakresie pojawiających się przemian 

demograficznych, jak i dotyczące integracji społecznej. Często zadania z tych obszarów 

trudno rozdzielić, bowiem ich aspekty się przenikają i uzupełniają. Co ważne, władze 

wszystkich wielkopolskich miast średnich podejmują działania w tych sferach, część z nich 

wskazywana jest jako przykłady dobrych praktyk (tab. 4.21, tab. 4.22).  

 

Tab. 4.21. Dobre praktyki w zakresie zmian demograficznych w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie zmian demograficznych 

Chodzież Chodzieska karta dużej rodziny 

Kępno Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

Konin Praca z młodzieżą 

Krotoszyn 
Stwarzanie mieszkańcom gminy odpowiednich warunków rozwoju fizycznego i psychicznego (kluby sportowe, 
stowarzyszenia, rekreacja) 

Leszno 
Leszczyńskie Becikowe – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, Student Plus – pomoc 
materialna udzielana studentom uczelni wyższych, którzy podejmą pracę na terenie miasta Leszna, działania 
dla seniorów – bezpłatny kwartalnik senioralny Otwarte drzwi, Rada Seniorów 

Międzychód 

Działania prorodzinne: zwolnienie z opłat za przedszkola, zapewnienie miejsc przedszkolnych wszystkim 

chętnym, żłobek gminny i dwa prywatne, sztuczny stok narciarski przy przedszkolu, program finansowania nauki 
pływania dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3, program nauki sportu (koszykówka Od przedszkola do Sokoła), 
inwestycje w obiekty sportowe dla dzieci (sale gimnastyczne, boiska lekkoatletyczne) 

Piła 
Pilska Karta Dużej Rodziny, Pilska Karta Seniora, Koperta życia, przycisk życia, wsparcie budowy hospicjum – 
działania zmierzające do podniesienia jakości życia osób starszych 

Pleszew Systematyczne badania opinii publicznej, rozwój polityki mieszkaniowej 

Słupca Paczki dla noworodków z terenu Słupcy 

Śrem Budowa budynku z mieszkaniami dla seniorów (Śremskie TBS) 

Turek 

 prowadzenie polityki prorodzinnej poprzez wprowadzenie Turkowskiej Karty Dużej Rodziny – uwzględniającej 
szereg ulg, zwolnień i preferencji dla osób wychowujących co najmniej troje dzieci, dającej m.in. duże zniżki 
lub wolny wstęp do takich jednostek miejskich jak kino, biblioteka, muzeum czy Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
ale także współpraca w tym zakresie z podmiotami prywatnymi 

 utworzenie Turkowskiego Klubu Senior+, gdzie integrują się i aktywizują osoby w wieku 65+ z terenu miasta  

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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Tab. 4.22. Dobre praktyki w zakresie integracji społecznej w miastach średnich województwa 
wielkopolskiego* 

Nazwa miasta Dobre praktyki w zakresie integracji społecznej 

Chodzież Współdziałanie z organizacjami społecznymi, promocja organizacji w miejskim plebiscycie Chodzież potrafi 

Gniezno 
Budowa Pumptrack w ramach poszerzenia oferty rekreacyjnej obiektów sportowych na terenie byłych koszar 
wojskowych 

Grodzisk 
Wielkopolski 

Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej 

Konin Centrum Organizacji Pozarządowych 

Krotoszyn 
Akcja Miasto – Święto Ulicy, KrotoFEST – Festiwal Aktywnych Sąsiadów, festyny osiedlowe i sołeckie, cykl 
koncertów WIĘC WIEC, Krotoszyńska Spartakiada Sportowa, rajdy piesze i rowerowe – integracja mieszkańców 

Leszno 
Rynki Śniadaniowe oraz Kina ze smakiem – imprezy odbywające się w sezonie letnim w centrum miasta na 
obszarze rewitalizacji mające na celu integrację lokalnej społeczności oraz zachęcenie do wspólnego spędzania 
wolnego czasu 

Międzychód Klub Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy 

Nowy Tomyśl 

Stworzono na terenie Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną  
w ramach przedsięwzięcia dotyczącego edukacji ekologicznej pn. Park Feliksa miejscem edukacji ekologiczne  
w Gminie Nowy Tomyśl, duża liczba imprez kulturalnych i artystycznych np. Jarmark Chmielo-Wikliniarski, Big 
Band Festiwal 

Piła 
Centrum Organizacji Pozarządowych – udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym na 
korzystnych warunkach 

Pleszew Pobudzanie tożsamości lokalnej, partycypacja społeczna, kampanie edukacyjne, polityka senioralna 

Rawicz 

Realizacja projektów mających na celu m.in. integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 
środowiskiem lokalnym, rozwój i promocję wolontariatu. W ramach realizacji projektów prowadzone były m.in. 
Kluby Aktywności Lokalnej. Ponadto utworzone zostało Lokalne Centrum Wolontariatu, które prowadzi 
różnorodne działania mające również na celu integrację międzypokoleniową wolontariuszy 

Słupca Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Śrem 
Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, dotacje dla organizacji pozarządowych, programy prorodzinne  
i na rzecz seniorów 

Trzcianka Liczne organizacje pozarządowe i dedykowane im wsparcie 

Turek 

Utworzenie Turkowskiego Klubu Senior+, gdzie integrują się i aktywizują osoby w wieku 65+ z terenu miasta, 
wspieranie stowarzyszeń, które organizują szereg wydarzeń sportowo-kulturalnych integrujących różne grupy 
społeczne, wiekowe, a także niepełnosprawnych, np. Integracyjny bieg Turmageddon, w którym udział biorą 
niepełnosprawni wraz z pełnosprawnymi asystentami 

Września 
Organizacja przedsięwzięć takich jak: Wrzesiński Tydzień Seniora (z udziałem Wrzesińskiego Ośrodka Kultury), 
Wrzesiński Weekend Muzyczny, a także Niedziele dla Milusińskich 

Złotów 

 Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Złotowie – zapewnienie wsparcia dla złotowskich seniorów 

 Zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą miejsca 
krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie 
wspomagane) i Klub Seniora (realizacja w latach 2018-2020) 

 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej – miejska jednostka organizacyjna, której przedmiotem działania 
jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie 
czasu wolnego mieszkańców Złotowa 

* Uwzględniono jedynie miasta, które wskazały działania w tym obszarze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Dobra praktyka: KrotoFEST Festiwal Aktywnych Sąsiadów  

Coroczna impreza integracyjna dla mieszkańców 

miasta, której stałymi elementami programu, oprócz 

występów artystycznych i prezentacji sportowych, jest 

konkurs na najlepszą inicjatywę lokalną czy loteria 

fantowa lokalnego stowarzyszenia. Większość 

programu wypełniają występy lokalnych grup, zespołów, 

stowarzyszeń oraz uczniów szkół, świetlic. KrotoFEST 

to wielkie święto samorządu oraz lokalnych organizacji  

i stowarzyszeń, które licznie uczestniczą w wydarzeniu. 
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Niemal w każdej z analizowanych gmin realizowany jest lokalny program karty dużej 

rodziny, karty seniora lub karty mieszkańca. Ich implementacja ma na celu przede 

wszystkim: wsparcie określonych grup społecznych lub wiekowych poprzez umożliwienie im 

łatwiejszego dostępu do usług i produktów miejskich oraz komercyjnych, stworzenie systemu 

zachęt do korzystania z oferty lokalnych usług i produktów oraz włączenie lokalnych 

przedsiębiorców w system partnerstwa społecznego.  

W ciekawy sposób do wzięcia udziału w tej inicjatywie 

zachęca się przedsiębiorców w Złotowie, gdzie  

w zakładce internetowej dedykowanej biznesowi 

wskazano najważniejsze informacje o Programie, listę 

partnerów i kluczowe informacje dla przedsiębiorców 

chcących do niego przystąpić. Jest to zatem zarówno 

działanie odnoszące się do współczesnych przemian 

demograficznych, jak i mające na celu integrację 

lokalnej społeczności. Jako dobrą praktykę można 

wskazać również przykład Leszna, które oferuje 

Leszczyńskie Becikowe – jednorazowe świadczenie  

z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenie 

nazwane Student Plus będące pomocą materialną 

udzielaną studentom uczelni wyższych, którzy podejmą 

pracę na terenie miasta Leszna. 

Szerokie działania prorodzinne podejmowane są także w Międzychodzie. Miasto  

z jednej strony oferuje zwolnienie z opłat za przedszkola oraz dąży do zapewnienia miejsc 

przedszkolnych wszystkim chętnym a jednocześnie prowadzi żłobek gminny i dotuje dwie 

tego typu prywatne placówki. Jako działania dodatkowe oferuje także program finansowania 

nauki pływania dla dzieci oraz program nauki gry w koszykówkę. Dzięki temu oferta jest 

kompleksowa i pozwala osiągnąć szereg korzyści. 

 

Dobra praktyka: Portal internetowy Aktywne Obywatelskie Leszno (www.ngo.leszno.pl)  

Portal zawiera szereg informacji dotyczących 

współpracy miasta z NGO, realizowanych 

kampanii i projektów, funduszy itp. Na stronie 

znajduje się ponadto baza NGO  

z wyszukiwarką według rodzaju lub nazwy 

organizacji, a także informacje o kampanii 

Aktywne obywatelskie Leszno, mającej swoje 

kolejne edycje po 2015 roku. Jest to szeroko 

zakrojona kampania społeczna skierowana 

do mieszkańców miasta, promująca 

wolontariat, działalność organizacji 

pozarządowych oraz integrację sektorów 

publicznego, prywatnego i pozarządowego.  

 

Niektóre z miast, jak np. Gniezno i Śrem podejmują działania inwestycyjne w zakresie 

przeciwdziałania zmianom demograficznym oraz wzmocnienia integracji społecznej. Są to 

inwestycje w zasób komunalny, w którym mają funkcjonować mieszkania dedykowane 
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specjalnie seniorom lub osobom niepełnosprawnym. Lokale te są stosunkowo małe – jedno- 

lub dwupokojowe, z szeregiem udogodnień dedykowanych przyszłym najemcom. 

Zminimalizowane są w nich bariery architektoniczne, a także doposażone są one w stosowne 

urządzenia, np. w łazienkach czy kuchni. Dodatkowo w Gnieźnie w budynku socjalno-

komunalnym przewidziane są mieszkania chronione, dedykowane osobom w sytuacji 

kryzysowej lub wychowankom lokalnego domu dziecka, w których osoby te mogą się 

usamodzielnić. Docelowo idealnym modelem funkcjonowania tego typu obiektów byłoby 

wprowadzanie tzw. social mix, czyli programu zasiedlania mieszkań komunalnych, w którym 

celowo tworzone są obszary międzygeneracyjne i skupiające osoby z różnych grup 

społecznych. Mieszkania takie powinny także znajdować się w zasobie zasiedlanym przez 

najemców komercyjnych lub właścicieli, aby nie tworzyć przestrzeni wykluczenia. Ciekawą 

alternatywę stanowi także proces integracji realizowany już na etapie planowania  

i wykańczania budynków, w którym możliwy jest aktywny udział przyszłych najemców 

poprzez angażowanie ich do drobnych prac wykończeniowych czy konsultacji mających na 

celu uwzględnianie ich specyficznych potrzeb na etapie projektu i budowy.  

Wiele wielkopolskich miast średnich podejmuje również działania z zakresu 

organizacji czasu wolnego, rekreacji czy organizacji imprez dedykowanych 

mieszkańcom lub ich określonym grupom. Co ważne, większość podkreśla, że działania 

te podejmowane są celowo i mają za zadanie integrację społeczności lokalnej czy 

pobudzanie lokalnej tożsamości. Są to wydarzenia adresowane do osób starszych, rodzin  

z dziećmi, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem z różnych 

przyczyn, ale także dla całej społeczności miejskiej. Przykładami mogą być leszczyńskie 

Rynki Śniadaniowe, Kina ze Smakiem, nowotomyskie Jarmarki Chmielo-Wikliniarskie czy 

Akcja Miasto w Krotoszynie. 

Ponadto niektóre z analizowanych miast organizują centra integracji lub aktywności 

społecznej, a także lokalne centra współpracy, aktywności, wolontariatu czy 

organizacji pozarządowych, które prowadzą m.in. działalność społeczną, edukacyjną, 

kulturalną włączając w nią mieszkańców i służąc ich integracji. Jednostki tego typu 

udostępniają także pomieszczenia na potrzeby lokalnych inicjatyw, działalności organizacji 

pozarządowych czy grup nieformalnych. 
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Rozdział 5. Wnioski i rekomendacje 

5.1. Znaczenie miast średnich województwa wielkopolskiego dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu 

Przeprowadzona analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miast średnich  

województwa wielkopolskiego wskazuje, że stanowią one ważny element rozwoju regionu. 

Jednostki te stanowiły 1/4 wszystkich miast w Wielkopolsce. W 2007 r zamieszkiwało w nich 

23,2% ludności regionu i 40,9% mieszkańców wszystkich miast województwa (tab. 5.1).  

W ciągu kolejnych 10 lat liczba ludności miast średnich zmniejszyła się o 1,1% (ubyło  

8,4 tys. osób), podobnie jak liczba mieszkańców miast w Wielkopolsce. W 2017 roku  

w miastach średnich koncentrowało się 22,2% ogółu ludności województwa i 40,8% 

mieszkańców wszystkich wielkopolskich miast. Liczba ludności w Wielkopolsce zwiększyła 

się w latach 2007-2017, jednak w miastach średnich (podobnie jak ogółem w miastach) 

województwa wielkopolskiego odnotowano jej spadek, co świadczy o przyroście ludności na 

obszarach wiejskich. Powszechnie widoczny w Polsce problem starzenia się społeczeństwa 

był widoczny także w Wielkopolsce i miastach średnich. O ile w 2007 roku na 100 osób  

w wieku produkcyjnym przypadało w miastach średnich przeciętnie ponad 51 osób w wieku 

nieprodukcyjnym, to w 2017 roku było to już ponad 66 osób (tab. 5.2). W przypadku 

województwa wielkopolskiego wartość tego wskaźnika wynosiła w 2007 roku 54,1, czyli była 

wyższa niż w miastach średnich, jednak w 2017 roku osiągała ona poziom 63,0, a więc 

niższy niż w miastach średnich. 

 

Tab. 5.1. Wybrane dane na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w wielkopolskich miastach 
średnich i w województwie wielkopolskim 

Nazwa miernika 

Miasta średnie województwa wielkopolskiego Województwo wielkopolskie 

2007 
udział 

(%) 
2017 

udział 
(%) 

wskaźnik 
dynamiki 
(2007=100) 

2007 2017 
wskaźnik 
dynamiki 

Liczba ludności (os.) 784 001 23,1 775 594 22,2 98,9 3 386 882 3 489 210 103,0 

Liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w REGON 

91 690*  25,5 94 165 22,3 102,7 359 350* 422 094 117,5 

Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą 

72 050 24,4 68 953 22,8 95,7 295 101 302 911 102,7 

Liczba spółek handlowych z kapitałem 
zagranicznym 

1 221* 21,4 1 423 19,3 116,5 5 713* 7 687 134,6 

Liczba pracujących (os.) 252 116 30,3 267 110 27,7 105,9 833 373 965 953 115,9 

Liczba uczniów w szkołach 
ponadgimnazjalnych (os.) 

41 120** 54,3 37 878 54,1 92,1 75 552**  70 011 92,7 

Liczba uczniów w szkołach 
podstawowych (os.) 

53 681 24,0 64 739 24,6 120,6 223 579 263 261 117,8 

Liczba dzieci objętych opieką żłobkową 
(os.) 

669 32,7 2 628 27,2 392,8 2 044 9 667 473,0 

Liczba mieszkań (zasoby 
mieszkaniowe) 

263 555 24,8 268 272 24,6 102,7 1 061 912 1 090 564 101,8 

Liczba osób korzystających z instalacji 
kanalizacyjnej (os.) 

707 225 35,3 721 324 28,8 102,0 2 005 358 2 506 349 125,0 

* Dane dla 2009 roku, ** dane dla 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 5.2. Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego w wielkopolskich miastach 
średnich i w województwie wielkopolskim 

Nazwa wskaźnika 

Miasta średnie województwa 
wielkopolskiego 

Województwo wielkopolskie 

2007 2017 

wskaźnik 
dynamiki 

(2007=100)/ 
zmiana (p.p.) 

2007 2017 

wskaźnik 
dynamiki 

(2007=100)/ 
zmiana (p.p.) 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 51,4 65,6 127,6 54,1 63,0 116,5 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na  
1 000 ludności 

118 122 103,4 105 121 115,2 

Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 
1 000 ludności 

16* 19,5 121,9 1,68* 2,11 125,6 

Wskaźnik bezrobocia (%) 5,6 3,2 -2,4 p.p. 5,1 2,8 -2,3 p.p. 

Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową (%) 3,2 11,6 8,4 p.p. 2,2 8,4 6,2 p.p. 

Udział beneficjentów pomocy społecznej poniżej 
kryterium dochodowego w ludności ogółem (%) 

4,6 2,9 -1,7 p.p. 5,2 2,9 -2,3 p.p. 

Liczba mieszkań na 1 000 ludności 333 372 111,8 313 347 110,7 

Odsetek osób korzystających z kanalizacji (%) 89,6 92,9 3,3 p.p. 59,2 71,8 12,6 p.p. 

* Dane dla 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Miasta średnie stanowią także ważną część struktury gospodarczej województwa.  

W 2007 roku na ich terenie zarejestrowany był co czwarty podmiot gospodarczy i co czwarta 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Wielkopolsce. W miastach tych 

zlokalizowana była także co czwarta spółka handlowa z kapitałem zagranicznym, a ponadto 

koncentrowało się w nich blisko 30% ogółu pracujących w regionie. Liczba podmiotów 

gospodarczych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek handlowych 

z kapitałem zagranicznym oraz pracujących w województwie w 2017 roku była – podobnie 

jak w miastach średnich – wyższa niż w 2007 roku. Wyjątek stanowiła liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, która w miastach średnich zmniejszyła się w tym 

okresie o 4,3%. Zauważyć należy, że znaczenie tych ośrodków w budowaniu potencjału 

gospodarczego regionu zmniejszyło się. W latach 2007-2017 udziały liczby podmiotów 

gospodarczych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek handlowych 

z kapitałem zagranicznym, jak również pracujących w miastach średnich zmniejszyły się 

bowiem o ok. 2-3 p.p.  

Uwzględniając liczbę ludności w miastach średnich można zauważyć, że wartości 

wskaźników takich jak liczba podmiotów gospodarczych zrejestrowanych w REGON oraz 

liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 1 000 ludności, zwiększyły się  

w rozpatrywanym okresie, ale indeksy dynamiki były dla tych wskaźników niższe niż 

przeciętnie w województwie. Wskaźnik bezrobocia w miastach średnich był zarówno  

w 2007 roku, jak i w 2017 roku wyższy niż w Wielkopolsce, jednak tempo zmniejszania się 

jego wartości było podobne jak w regionie. W latach 2007-2017 zarówno w miastach 

średnich, jak i ogółem w województwie zmniejszył się udział beneficjentów pomocy 

społecznej, co może świadczyć o poprawie warunków życia mieszkańców regionu. 

Biorąc pod uwagę obecność w województwie wielkopolskim Aglomeracji Poznańskiej  

i AKO, które stanowią bardzo atrakcyjne gospodarczo obszary przyciągające najwięcej 

inwestycji (także z udziałem kapitału zagranicznego) i skupiające największy potencjał 

gospodarczy, można stwierdzić, że miasta średnie w okresie 2007-2017 traciły na znaczeniu 

ze względu na prężnie rozwijające się w regionie aglomeracje. Należy jednak podkreślić, że 
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nadal stanowią one istotny i niezastępowalny element regionu, zarówno w jego strukturze 

osadniczej, jak i w strukturze gospodarczej. Miasta średnie pełnią ważną rolę lokalnych 

ośrodków gospodarczych skupiając się na świadczeniu usług skierowanych do najbliższego 

otoczenia. 

Wielkopolskie miasta średnie są też ważnym elementem sieci placówek edukacyjnych. 

Mimo zmniejszającej się liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach tych uczyło 

się w 2012 roku 54,3%, a w 2017 roku 54,1% wszystkich uczniów tego typu placówek  

w województwie. W porównaniu do analogicznego udziału uczniów szkół podstawowych, 

który wyniósł w 2007 roku 24,0%, a w 2017 roku 24,6%, wyraźnie widać, że placówki 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego zlokalizowane w miastach średnich miały kluczowe 

znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego w regionie. Dla kształtowania rynku pracy pośrednie 

znaczenie ma także rozwój opieki żłobkowej, umożliwiającej kobietom po urodzeniu dziecka 

powrót na rynek pracy. W miastach średnich odsetek dzieci objętych tą opieką zwiększył się 

z 3,2% w 2007 roku do 11,6% w 2017 roku (o 8,4 p.p.), podczas gdy w województwie wzrósł 

on w tym okresie o 6,2 p.p. (z 2,2% do 8,4%). Dzieci objęte opieką żłobkową w miastach 

średnich stanowiły prawie jedną trzecią (32,7% w 2007 roku i 27,2% w 2017 roku) wszystkich 

dzieci objętych tą opieką w Wielkopolsce. 

Mieszkania zlokalizowane w wielkopolskich miastach średnich stanowiły blisko jedną 

czwartą ogólnych zasobów mieszkaniowych regionu (24,8% w 2007 roku oraz 24,6%  

w 2017 roku), a ich przyrost w okresie 2007-2017 był nieznacznie większy niż przeciętnie  

w województwie. Na 1 000 ludności tych miast przypadały w 2007 roku 333 mieszkania,  

a w 2017 roku 372 mieszkania, tj. więcej niż średnio w województwie (odpowiednio 313 oraz 

347 mieszkań). Można powiedzieć, że udział zasobów mieszkaniowych miast średnich  

w całkowitych zasobach regionu korespondował z udziałem liczby mieszkańców tych miast  

w ogóle ludności Wielkopolski. W 2007 roku ponad 35% ludności województwa 

wielkopolskiego korzystającej z instalacji kanalizacyjnej było mieszkańcami miast średnich. 

W 2017 roku udział ten zmniejszył się do 28,8%, mimo iż liczba osób korzystających z tej 

instalacji wzrosła o 2,0%. Miało to związek z 25-procentowym wzrostem liczby ludności, która 

korzystała z tej instalacji w województwie. Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji 

w miastach średnich Wielkopolski wzrósł w latach 2007-2017 o 3,3 p.p. (z 89,6% do 92,9%), 

podczas gdy w województwie zwiększył się o 12,6 p.p (z 59,2% do 71,8%). 

Dane statystyczne obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą miast średnich  

i województwa wielkopolskiego w okresie 2007-2017 wskazują, że znaczenie tych miast dla 

regionu w większości przypadków malało. Ilościowo ich udział w wartościach odczytywanych 

dla całego województwa zmniejszał się w tym okresie. W większości przypadków wartości 

badanych cech w miastach średnich się powiększały, ale zazwyczaj nie tak dynamicznie jak 

w całym województwie, co powodowało spadek ich udziału na rzecz innych obszarów, 

prawdopodobnie bardziej atrakcyjnych gospodarczo. Należy jednak zaznaczyć, że mimo 

utraty znaczenia miast średnich z punktu widzenia danych ilościowych ośrodki te nadal 

spełniają istotną rolę w systemie osadniczym województwa, będąc pośrednikami między 

dużymi miastami a obszarami wiejskimi, oraz w systemie społeczno-gospodarczym, będąc 

centrami rozwoju lokalnego. 

 

 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
354 

5.2. Ocena zdolności miast średnich województwa wielkopolskiego do 

pełnienia roli lokalnych i ponadlokalnych ośrodków rozwoju 

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych w opracowaniu analiz oraz uwzględniając 

założenia dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym należy stwierdzić, że miasta 

średnie w województwie wielkopolskim są predystynowane do pełnienia roli lokalnych  

i ponadlokalnych ośrodków wzrostu. Wynika to zarówno z ich potencjału demograficznego, 

jak również ekonomicznego i administracyjnego. Zanim jednak dokonana zostanie ocena ich 

zdolności w tym zakresie i wskazane zostaną kierunki interwencji na poziomie gminnym  

i wojewódzkim warto przeanalizować determinanty jakie w realizacji procesów rozwojowych 

określają miasta średnie. W badaniu ankietowym przedstawiciele tych miast odnosili się do 

trzech istotnych obszarów determinujących skuteczność i celowość interwencji wpływających 

na ich procesy rozwojowe. Dotyczyły one kolejno: obszarów, jakie badane jednostki określają 

jako wymagające wsparcia, preferowanych form wsparcia, a także preferencji dotyczących 

dystrybucji zewnętrznych środków finansowych na rozwój społeczno-gospodarczy w mieście.  

Zgodnie z oceną dokonaną przez przedstawicieli samorządów badanych miast 

najważniejszymi obszarami wymagającymi wsparcia w celu podniesienia skuteczności 

działań rozwojowych są: drogownictwo, rewitalizacja oraz ochrona środowiska (tab. 5.3). Są 

to jednocześnie obszary, w których zidentyfikowano największe niedostatki w zakresie 

skuteczności działania władz lokalnych, a zarazem obszary wymagające największych 

nakładów finansowych. Wsparcia w zakresie drogownictwa i rewitalizacji oczekują niemal 

wszystkie badane jednostki, natomiast ochrona środowiska jest tego typu obszarem dla  

16 jednostek. Nieliczne miasta średnie wskazały potrzebę wsparcia w innych obszarach:  

w przypadku transportu publicznego oraz infrastruktury społecznej – po osiem jednostek,  

w zakresie infrastruktury sieciowej oraz szkolnictwa – po cztery miasta, w obszarze rozwoju 

kapitału ludzkiego – trzy jednostki, natomiast w zakresie ochrony zdrowia tylko jedno miasto.  

Ciekawym dopełnieniem analizy obszarów deklarowanych jako wymagające 

szczególnego wsparcia jest zestawienie preferowanych przez miasta średnie form wsparcia 

(tab. 5.4). Każda z jednostek, która udzieliła odpowiedzi na to pytanie wskazała, że 

preferowaną formą wsparcia jest wsparcie finansowe w postaci dotacji. Stosunkowo 

często wskazywano także pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz szkolenia dla 

pracowników urzędu – odpowiednio 13 i 16 jednostek. W przypadku 11 miast średnich 

wskazano natomiast na doradztwo „szyte na miarę”, czyli dostosowane do konkretnych 

potrzeb i uwarunkowań. Podobnym poziomem zainteresowania charakteryzowały się 

wsparcie w wymianie dobrych praktyk oraz pomoc w poszukiwaniu ewentualnych partnerów 

(na które wskazało po osiem miast). Żadna z badanych jednostek nie wskazała natomiast 

poręczeń jako preferowanej formy wsparcia. Wśród innych propozycji pomocy pojawiały się: 

połączenie pożyczki z dotacją (za osiągnięcie określonego wskaźnika beneficjent uzyskuje 

umorzenie części pożyczki), postulaty o charakterze strategicznym, jak zwiększenie udziałów 

JST w dochodach z PIT, CIT oraz ich udział w dochodach z podatku VAT, wsparcie likwidacji 

starych wysypisk odpadów komunalnych.  

Kształtowanie się zapotrzebowania na konkretne formy wsparcia potwierdza kluczowe 

konkluzje płynące z raportu w zakresie zarządzania w jednostkach administracji publicznej 

oraz skuteczności realizacji zadań własnych. Lokalne samorządy często nie są w stanie 

ponieść finansowego ciężaru inwestycji infrastrukturalnych czy związanych z ochroną 

środowiska, zatem preferują wsparcie zewnętrzne w postaci dotowania tych działań. 
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Wyniki badania potwierdzają także ograniczoną zdolność samorządów do ponoszenia 

merytorycznego ciężaru realizacji określonych zadań, w tym zadań rozwojowych oraz 

związanych z zarządzaniem strategicznym. Większość gmin wskazała zapotrzebowanie 

w zakresie szkoleń i doradztwa dla pracowników urzędu i jednostek miejskich. 

Koresponduje to z potrzebami sformułowanymi w wyniku analizy systemów zarządzania 

rozwojem miast, w których czynnik wiedzy (umiejętności, kompetencji) był kluczowym, który 

determinował jakość zarządzania w analizowanych JST.  

 

Tab. 5.3. Obszary wymagające wsparcia w miastach średnich województwa wielkopolskiego 
według opinii włodarzy tych miast 

Nazwa miasta 

Obszar wsparcia 
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Chodzież X X      X  

Czarnków X X    X    

Trzcianka  X X     X  

Gniezno X X  X      

Gostyń  X  X    X  

Grodzisk Wielkopolski X X      X  

Jarocin  X      X X 

Kępno X X      X  

Koło X X   X     

Konin  X X     X  

Kościan X X      X  

Krotoszyn X   X    X  

Leszno X X      X  

Międzychód X   X X     

Nowy Tomyśl X     X   X 

Oborniki X X    X    

Ostrzeszów X X   X     

Piła X X      X  

Pleszew  X X     X  

Rawicz X X X       

Słupca X X  X X    X 

Szamotuły X X      X  

Śrem X X X       

Środa Wielkopolska  X X X      

Turek X X      X  

Wągrowiec X X    X    

Wolsztyn X  X X   X X  

Września X   X    X  

Złotów X X X       

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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Tab.5.4. Preferowane formy wsparcia zgłaszane przez miasta średnie województwa 
wielkopolskiego 

Nazwa miasta 

Forma wsparcia 
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Chodzież X    X   X  

Czarnków X X      X  

Trzcianka  X  X    X  

Gniezno  X     X X  

Gostyń X  X     X  

Grodzisk Wielkopolski  X X     X  

Jarocin  X X X   X X X* 

Kępno   X X    X  

Koło X    X   X  

Konin  X X     X  

Kościan X X      X X** 

Krotoszyn X X      X  

Leszno        X X*** 

Międzychód  X X     X  

Nowy Tomyśl   X X    X  

Oborniki  X     X X  

Ostrzeszów X X      X  

Piła   X  X   X  

Pleszew   X  X   X  

Rawicz X X X X X   X  

Słupca        X  

Szamotuły X   X    X  

Śrem X    X   X  

Środa Wielkopolska X   X      

Turek  X   X   X  

Wągrowiec   X  X   X  

Wolsztyn X X      X  

Września X X      X  

Złotów  X  X    X  

* Połączenie pożyczki z dotacją (za osiągnięcie określonego wskaźnika beneficjent uzyskuje umorzenie części 
pożyczki), ** dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, *** zwiększenie udziałów JST w dochodach z PIT, CIT oraz 
udział w dochodach z podatku VAT, wsparcie likwidacji starych, historycznych wysypisk odpadów komunalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 

 

Uzupełnieniem powyższych wniosków może być także struktura odpowiedzi na pytanie 

dotyczące preferencji w zakresie przeznaczania zewnętrznych środków finansowych na 

rozwój społeczno-gospodarczy w gminie (mieście) (tab. 5.5). Samorządy wskazywały swoje 

preferencje wybierając między siedmioma alternatywami:  

1) wsparcie obszaru miasta vs. wsparcie sąsiadującego obszaru wiejskiego,  

2) wsparcie sektora prywatnego vs. wsparcie sektora publicznego,  
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3) organizacja kursów, szkoleń, walka z bezrobociem vs. inwestycje infrastrukturalne, 

4) podział środków na poziomie województwa vs. centralny podział środków,  

5) wspieranie mniejszej liczby dużych projektów vs wspieranie większej liczby małych 

projektów,  

6) wspieranie jednostek bardziej konkurencyjnych vs. wyrównywanie szans i różnic,  

7) niewielki procent dofinansowania projektów vs. duży procent dofinansowania 

projektów.  

Dla pierwszej z alternatyw preferowano wspieranie miasta (odnoszące się do tego 

warianty odpowiedzi wskazało 18 badanych jednostek), jakkolwiek dziewięć miast średnich 

określiło swoje preferencje w tym zakresie jako „zrównoważone” – uznano, że tak samo 

ważne jest wspieranie miast, jak i sąsiadujących z nimi obszarów wiejskich. Ten wariant 

odpowiedzi wskazały jednak tylko gminy miejsko-wiejskie, które uznały za kluczowe 

równomierny rozwój całego obszaru gminy. Jest to o tyle istotne, że z jednej strony nie 

powoduje to negatywnej koncentracji działań w mieście położonym w gminie miejsko-

wiejskiej (skutkujących efektem wymywania), ale pozwala także na rozwój terenów wiejskich, 

z drugiej natomiast świadczy o pozytywnym zjawisku postrzegania gminy jako całości, której 

harmonijny rozwój może zagwarantować wzajemne, pozytywne oddziaływania. Rozkład 

odpowiedzi w drugiej z alternatyw – dotyczącej preferencji w zakresie rodzaju wpieranego 

sektora (publiczny vs. prywatny) był zróżnicowany. Wprawdzie większość jednostek 

preferowała wspieranie sektora publicznego, jednak dziewięć miast wskazało, że dystrybucja 

środków powinna być dokonywana równomiernie. Zdaniem przedstawicieli Grodziska 

Wielkopolskiego nieznacznie więcej środków powinno być przeznaczanych na wsparcie 

sektora prywatnego. Dla trzeciej alternatywy, obejmującej organizację kursów, szkoleń, walkę 

z bezrobociem vs. inwestycje infrastrukturalne, zdecydowana większość badanych jednostek 

– 26 opowiedziała się za wspieraniem inwestycji infrastrukturalnych. Jedynie w Nowym 

Tomyślu wskazano, że wsparcie powinno być rozłożone równomierne między oba te 

obszary. Porównywalnie kształtował się rozkład odpowiedzi dla alternatywy odnoszącej się 

do poziomu podziału środków – czy należy preferować podział na szczeblu wojewódzkim czy 

podział centralny. W tym przypadku 23 jednostki wskazały, że preferują lub zdecydowanie 

preferują podział na poziomie wojewódzkim, natomiast pięć miast wskazało, że podział 

powinien odbywać się na obu szczeblach. Najbardziej zróżnicowanych odpowiedzi udzielano 

dla alternatyw wspieranie mniejszej liczby dużych projektów vs wspieranie większej liczby 

małych projektów oraz wspieranie jednostek bardziej konkurencyjnych vs. wyrównywanie 

szans i różnic. W przypadku pierwszej z nich 13 jednostek uznało, że równie dobre są oba te 

warianty, po osiem preferowało pierwszy i drugi. Dla alternatywy odnoszącej się do 

konkurencyjności wspieranych jednostek 11 miast średnich preferowało równomierny 

podział, a tyle samo jednostek uznało, że optymalny jest scenariusz wyrównywania różnic. 

Tylko pięć miast skłaniało się ku wspieraniu jednostek bardziej konkurencyjnych (Grodzisk 

Wielkopolski, Kępno, Oborniki, Piła, Rawicz). W przypadku ostatniej rozpatrywanej 

alternatywy przeważały natomiast preferencje dużego procentu dofinasowania projektów  

(21 miast) – co koresponduje z preferencjami w zakresie pożądanych form dofinasowania, 

jakimi są dotacje – czyli środki bezzwrotne, obejmujące z reguły znaczną część kosztów 

przedsięwzięcia. Reasumując, większość opinii i preferencji w miastach średnich jest 

spójna. Pożądane jest znaczące wsparcie, przede wszystkim dla sektora publicznego, 

spośród którego preferowane są jednostki mniej konkurencyjne, w których wspierać 

należy zarówno małe, jak i duże projekty, z przewagą inwestycji infrastrukturalnych 
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nad zadaniami miękkimi. Badane jednostki doceniają także system dystrybuowania  

i rozdziału środków na poziomie regionalnym.  

 

Tab. 5.5. Preferencje dotyczące zewnętrznych środków finansowych na rozwój społeczno-
gospodarczy w miastach średnich województwa wielkopolskiego* 

Nazwa miasta 
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Chodzież 1 4 4 1 5 5 5 

Czarnków 1 3 4 3 3 3 3 

Trzcianka 3 4 5 1 3 3 3 

Gniezno 1 3 5 1 3 3 5 

Gostyń 3 3 5 1 4 5 5 

Grodzisk Wielkopolski 1 2 5 1 1 1 5 

Jarocin 1 5 5 1 1 5 5 

Kępno 2 3 5 2 4 2 3 

Koło 1 5 5 1 5 b.d. 5 

Konin 2 3 4 1 5 4 5 

Kościan 1 5 5 1 2 4 5 

Krotoszyn 3 4 5 1 4 3 5 

Leszno 1 5 5 3 2 4 4 

Międzychód 1 3 5 1 3 3 4 

Nowy Tomyśl 3 3 3 3 3 3 3 

Oborniki 3 3 5 1 4 2 5 

Ostrzeszów 3 4 5 1 3 3 4 

Piła 1 3 5 1 2 2 5 

Pleszew 1 5 4 3 3 4 3 

Rawicz 2 5 4 3 3 2 5 

Słupca 1 b.d. 5 2 4 3 5 

Szamotuły 3 4 5 1 3 4 3 

Środa Wielkopolska b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Śrem 2 4 5 2 3 3 5 

Turek 1 5 4 1 3 5 5 

Wągrowiec 1 4 5 1 5 4 3 

Wolsztyn 3 4 5 1 3 3 5 

Września 3 5 4 1 1 4 5 

Złotów 1 4 5 1 2 3 5 

* Badani określali swoje preferencje wybierając odpowiednie pole, gdzie 1 oznaczało zdecydowaną preferencję dla 
kategorii po lewej stronie (każdorazowo wymieniana jako pierwsza w alternatywie), pozycja 5 dla kategorii po prawej 
stronie (każdorazowo wymieniana jako druga w alternatywie), a pozycja 3 preferencję pośrednią pomiędzy dwiema 
skrajnymi kategoriami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI/CATI 
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Tak zarysowane preferencje zostały zestawione z wynikami dalszych badań i analiz 

podjętych w niniejszym opracowaniu. W efekcie wskazano najważniejsze potencjały  

i wyzwania dla rozwoju miast średnich województwa wielkopolskiego oraz wskazano 

rekomendacje dla władz samorządowych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i wojewódzkim.  

 

5.3. Najważniejsze potencjały i wyzwania dla rozwoju miast średnich  

województwa wielkopolskiego. Rekomendacje dla władz samorządowych 

Przeprowadzona diagnoza społeczno-gospodarcza miast średnich województwa 

wielkopolskiego dostarczyła wielu wniosków o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. 

Kluczowe konkluzje odnoszące się do poszczególnych obszarów analizy zostały zawarte we 

właściwych rozdziałach. W tej części przedstawiono wnioski o charakterze syntetycznym  

w układzie następujących sfer: sytuacja demograficzna, rozwój gospodarczy, 

infrastruktura techniczna, infrastruktura i kapitał społeczny, stan i ochrona 

środowiska, atrakcyjność turystyczna, urbanizacja i rewitalizacja oraz zarządzanie 

rozwojem. Podsumowaniem objęto wyniki oceny poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego miast i ich obszarów oddziaływania, rezultaty przeprowadzonego badania 

ankietowego, a także elementy wynikające z analizy polityki miejskiej. 

Zebrane wyniki i konkluzje z badań umożliwiły identyfikację najważniejszych wyzwań 

rozwojowych stojących przed wielkopolskimi miastami średnimi. Jednocześnie wskazano 

potencjały społeczno-gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe tych miast, uznając je za 

punkt wyjścia do formułowania rekomendacji zgodnie z koncepcją rozwoju endogenicznego. 

Ze względu na zróżnicowane znaczenie poszczególnych sfer dla rozwoju miast formułowane 

w dalszej części rekomendacje mają odmienny charakter jakościowy i wymiar ilościowy. 

 

5.3.1. Sytuacja demograficzna 

W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że do czynników rozwoju 

demograficznego miast średnich 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 

(autostrada A2, drogi ekspresowe S5 i S11) oraz kolejowej (linie Poznań – Wrocław, Berlin – 

Warszawa, Poznań – Piła, Poznań – Szczecin, Poznań – Kluczbork). 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 usługi wyższego rzędu (np. wyspecjalizowane 

usługi medyczne, szkolnictwo wyższe, usługi otoczenia biznesu, kultura i sztuka), a z drugiej 

strony z niższych kosztów życia (ceny gruntów, podatki i opłaty lokalne) oraz lepszego stanu 

środowiska (dostępność terenów zieleni, mniejsze natężenie ruchu samochodowego i hałasu 

ulicznego). 

Oprócz opisanych korzyści wynikających z bliskości Poznania badane 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 
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społeczeństwem, perspektywy rozwoju ludnościowego analizowanych miast rysują się 

alarmująco. Sytuacja ta równocześnie powoduje dodatkowe obciążenie budżetów gmin, 

wynikające z konieczności wdrażania i ponoszenia kosztów lokalnych polityk senioralnych  

i prorodzinnych.  

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w coraz większej liczbie wielkopolskich 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 (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 występujące w niewielkich powierzchniowo gminach 

miejskich oraz peryferyjne położenie i przemysłowy charakter, negatywnie wpływające na 

atrakcyjność środowiska zamieszkania – zauważalne zwłaszcza na terenach wschodniej 

Wielkopolski (Konin, Koło, Turek). Problemy demograficzne gmin miejskich do pewnego 

stopnia mogą być redukowane przez przyrost ludności w gminach z bezpośredniego 

otoczenia (gminach wiejskich obwarzankowych, innych gminach podmiejskich). Z kolei 

niekorzystną sytuację obszarów położonych na wschodzie regionu pogłębiać może 

planowana likwidacja przemysłu i górnictwa w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. 

W kontekście zarysowanych potencjałów, barier i zagrożeń rozwoju demograficznego 

miast średnich województwa wielkopolskiego oraz ich otoczenia rekomendowane jest 

podjęcie przez władze miejskie następujących działań: 

1) Opracowanie programów mieszkaniowych oraz wprowadzenie zachęt finansowych 

uwzględniających lokalne uwarunkowania demograficzne i mających na celu 

zahamowanie odpływu demograficznego, w szczególności ludzi młodych. 

2) Korzystanie z benchmarków w zakresie minimalizowania skutków niekorzystnej 

sytuacji demograficznej (jak np. Września – zlikwidowanie podatków od 

nieruchomości, inwestycje w ścieżki rowerowe, pozyskiwanie inwestorów w strefie 

podmiejskiej, Złotów – prowadzenie polityki przyciągania mieszkańców, inwestowanie 

w przestrzeń publiczną, projekt Złotów. Wielkopolskie Zdroje). 

Do najważniejszych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie 

poprawy sytuacji demograficznej miast średnich zaliczyć można natomiast: 

1) Wsparcie procesu formułowania i realizacji lokalnych polityk demograficznych  

i senioralnych (wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe). 

2) Promowanie wśród samorządów lokalnych ogólnopolskich programów wsparcia, np. 

dzienne domy pobytu Senior WIGOR oraz Senior+. 

 

5.3.2. Rozwój gospodarczy 

Wśród licznych walorów gospodarczych miast średnich województwa wielkopolskiego 

wyróżnić należy m.in. tradycję przedsiębiorczości, wysoką kulturę pracy, specjalizacje lokalną 

i regionalną, wielość inicjatyw klastrowych, funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, 

prężnie działający sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz 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 

Wielkopolski. W tym kontekście wskazać można trzy główne bieguny wzrostu: centralny  

(z Poznaniem i przylegającymi obszarami, szczególnie wzdłuż autostrady A2), południowo-
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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 średnich i ich otoczenia zaliczyć można bliskość 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. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że dominująca pozycja stolicy województwa może 

również negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy miast i ich obszarów oddziaływania. 

Istnieje ryzyko, że miasta średnie położone blisko stolicy regionu nie będą w stanie oferować 

usług, miejsc pracy czy też innych rodzajów działalności społeczno-gospodarczej 

przyciągających ludność z otaczających gmin. W konsekwencji 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 poziomu 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 badanych miastach średnich i ich otoczeniu niski poziom 

bezrobocia może w niedługim czasie powodować trudności w dostępie do zasobów pracy,  

a 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 strategicznych miast średnich. 

Każde z nich ma w strategii rozwoju co najmniej jeden cel, obszar lub priorytet poświęcony 

temu zagadnieniu. Należy jednak zaznaczyć, że 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 nie jest dostępna w języku angielskim i bywa nieaktualna. 

Wobec powyższego do najważniejszych zadań samorządów miejskich w obszarze 

kreowania polityki rozwoju gospodarczego zaliczyć należy: 

1) Podejmowanie działań zorientowanych na dostosowywanie oferty kształcenia do 

potrzeb lokalnych rynków pracy, w szczególności obejmujące wsparcie i promocję 

szkolnictwa zawodowego. 

2) Zapobieganie utracie funkcji gospodarczych z pomocą strategii sektorowych, wsparcia 

celowego i przy wykorzystaniu endogenicznych czynników rozwoju.  
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3) Podejmowanie działań wspierających transformację lokalnych gospodarek  

z odtwórstwa i konkurowania kosztami na innowacyjność i konkurowanie jakością  

(w kontekście bardzo niskiego poziomu bezrobocia i trudności w dostępie do zasobów 

pracy). 

4) Wspólną promocję oferty inwestycyjnej miast i gmin wchodzących w skład ich 

obszarów oddziaływania. Ujednolicenie elementów dostępnych na stronach 

internetowych oraz sposobów ich wyszukiwania. 

5) Lobbowanie na rzecz intensyfikacji inwestycji infrastrukturalnych (drogowych  

i kolejowych połączeń komunikacyjnych) stanowiących materialną podstawę rozwoju 

gospodarczego. 

6) Wzmocnienie współpracy międzysamorządowej w zakresie wspierania i rozwoju 

przedsiębiorczości w oparciu o istniejące IOB. 

Z kolei Samorząd Województwa Wielkopolskiego, aktywnie włączając się  

w działania prorozwojowe miast średnich, może realizować następujące programy i zadania: 

1) Opracowanie i wdrożenie specjalnego programu wsparcia, przy użyciu środków 

publicznych, obszaru Wielkopolski Wschodniej (ze względu na niższy poziom rozwoju 

gospodarczego i bliską perspektywę zakończenia eksploatacji węgla brunatnego  

i przemysłu towarzyszącego). 

2) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz popularyzacja dobrych praktyk 

zmierzające do poprawy poziomu operacjonalizacji celów gospodarczych w strategiach 

rozwoju miast i gmin. 

3) Otoczenie szczególnym wsparciem i promocja tradycyjnych wielkopolskich działalności 

(m.in. meblarstwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł farmaceutyczny, 

odlewniczy, produkcja pojazdów mechanicznych). 

4) Podejmowanie działań mających na celu integrację obszarów zidentyfikowanych jako 

zmarginalizowane lub zagrożone marginalizacją (gmin poza zasięgiem oddziaływania 

miast powiatowych), m.in. poprzez wspieranie rozwoju transportu zbiorowego – jako 

elementu łączącego gminy poszczególnych obszarów oddziaływania, a także 

poszczególne obszary oddziaływania z ośrodkami wzrostu (subregionalnymi  

i regionalnym). 

5) Dekoncentracja instytucji władz regionalnych – jako potencjalna możliwość aktywizacji 

i wspierania rozwoju miast tracących funkcje gospodarcze.  

 

5.3.3. Infrastruktura techniczna 

W świetle przeprowadzonych badań miasta średnie województwa wielkopolskiego 

charakteryzują się dobrze rozwiniętą siecią dróg publicznych, a 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 – Berlin, 

kolei metropolitalnej i międzypowiatowych połączeniach autobusowych organizowanych 

przez ośrodki miejskie (np. Jarocin, Krotoszyn, Pleszew, Środa Wielkopolska). Jako atut 

należy wymienić też dobrą dostępność do lotniska Ławica, położonego w centralnej części 

regionu. Należy wspomnieć także o stale rozwijających się alternatywnych środkach 

transportu w ramach mobilności miejskiej (np. car sharing, budowa sieci ścieżek rowerowych, 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
363 

rowery miejskie, niskoemisyjne autobusy). W miastach średnich Wielkopolski 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 i władz miast 

oraz lokalnych przedsiębiorców w kontekście działań proekologicznych. Niektóre jednostki są 

także „ubogie” w tereny inwestycyjne dla rozwoju mieszkalnictwa i działalności gospodarczej. 

Z pomocą mogłaby przyjść rewitalizacja miast, ale niesie ona ze 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. 

Wobec powyższego do najważniejszych zadań samorządów miejskich w obszarze 

kreowania polityki rozwoju infrastruktury technicznej zaliczyć można: 

1) Konieczność szerokiego wsparcia w zakresie modernizacji energetycznej 

indywidualnych gospodarstw domowych (termomodernizacja i wykorzystanie bardziej 

ekologicznych źródeł ciepła). 

2) Dążenie do niwelowania drastycznych różnic w wyposażeniu w infrastrukturę 

techniczną na terenie gmin miejskich i gmin wiejskich obwarzankowych poprzez 

wspólną organizację usług komunalnych albo stworzenie warunków i promocję 

wspólnej organizacji usług komunalnych poprawiających dostępność infrastrukturalną, 

szczególnie na terenach wiejskich (np. na zasadzie współpracy samorządowej do 

czasu rozwiązań systemowych). 

3) Międzysamorządowa koordynacja polityki inwestycyjnej (przede wszystkim między 

jednostkami różnych szczebli). 

4) Międzygminne skoordynowanie polityk mieszkaniowych gmin (sugerowana 

płaszczyzna współpracy – obszary oddziaływania). 

5) Zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych, w szczególności pomiędzy gminami 

znajdującymi się poza zasięgami oddziaływania miast powiatowych (obszarów 

zagrożonych marginalizacją). 

Jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego może podejmować 

następujące działania: 

1) Wypracowanie platform współpracy gmin miejskich, dla których problemem jest mała 

dostępność wolnych terenów oraz gmin obwarzankowych w zakresie realizacji polityk: 

rozwoju przestrzennego (planowanie w miejskich obszarach funkcjonalnych), 

mieszkaniowej, inwestycyjnej, rewitalizacyjnej, szczególnie w zakresie infrastruktury 

technicznej. 

2) Opracowanie strategii i realizacja regionalnego programu wsparcia poprawy 

efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych. 
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3) Wsparcie samorządów w zakresie rozwiązań dotyczących mobilności miejskiej. 

4) Wypracowanie i promocja modelowych rozwiązań w zakresie współpracy i partycypacji 

w kosztach budowy infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą. 

5) Integracja gospodarcza, społeczna i przestrzenna obszarów położonych peryferyjnie 

poprzez rozwój powiązań środkami komunikacji zbiorowej z centrum województwa 

oraz z sąsiadującymi ośrodkami powiatowymi. 

 

5.3.4. Infrastruktura i kapitał społeczny 

W miastach średnich województwa wielkopolskiego chętnie podejmowana jest różnego 

rodzaju współpraca międzysamorządowa, zarówno w formie uczestnictwa w rożnych 

stowarzyszeniach i organizacjach, jak również w postaci wspólnej realizacji zadań własnych  

i zleconych. Wartym podkreślenia jest, że miasta średnie uczestniczą także w organizacjach 

ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich, co wskazuje na świadomość konieczności 

planowania działań rozwojowych w szerszym kontekście niż przestrzeń administracyjna 

miasta. 

W zakresie infrastruktury społecznej w niektórych wielkopolskich miastach średnich 

(szczególnie tych o wyższym poziomie gospodarczym) zaobserwowano zjawisko dowożenia 

do przedszkoli zlokalizowanych w mieście dzieci spoza tych miast, o czym świadczy odsetek 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym przekraczający 100%. Największą 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. Warto zwrócić uwagę, że większość włodarzy miast 

średnich stwierdziła, że w ciągu ostatnich pięciu lat stan, dostępność i jakość infrastruktury 

społecznej nie pogorszyły się. 

Barierami rozwoju infrastruktury społecznej w miastach średnich 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. 

Przy tak zarysowanych uwarunkowaniach rozwojowi infrastruktury i kapitału 

społecznego mogą służyć następujące działania samorządów miejskich: 

1) Koordynacja i wspólna delimitacja obwodów szkolnych w gminach miejskich i gminach 

obwarzankowych. 

2) Traktowanie wyznaczonych obszarów oddziaływania jako wyznaczników obszaru 

rynkowego usług różnego rodzaju. 

Jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego może podejmować 

następujące działania: 

1) Opracowanie strategii i realizacja regionalnego programu wsparcia dla instytucji kultury 

o znaczeniu lokalnym. 

2) Wsparcie finansowe procesów rozwoju kapitału ludzkiego, szczególnie w formie 

preferowanych przez JST dotacji. 

3) Wsparcie merytoryczne poprzez tworzenie platform współpracy i wymiany 

doświadczeń dla osób zajmujących się kulturą, organizacją edukacji i ochroną zdrowia.  
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5.3.5. Stan i ochrona środowiska 

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  

i 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 JST, 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 i zawartym w pyle benzo(a)pirenem 

pod kątem ochrony zdrowia, a także pyłem PM2,5, oraz związane z tym wysoki poziom 

niskiej emisji i ograniczona efektywność energetyczna indywidualnych gospodarstw 

domowych. Problem ten wiąże się również z ograniczoną świadomością ekologiczną 

mieszkańców województwa odnośnie 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 zakresu ochrony środowiska, 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 może mieć też niejasna perspektywa w zakresie 

eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce (Krobia, Miejska Górka  

i Poniec – powiaty gostyński i rawicki).  

Dla tak zarysowanych uwarunkowań przezwyciężenie występujących barier oraz 

wzmocnienie potencjałów środowiskowych może nastąpić na poziomie samorządów 

miejskich poprzez: 

1) Popularyzację i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza  

i efektywności energetycznej. 

2) Międzysamorządową współpracę w zakresie programowania ochrony środowiska  

i adaptacji do zmian klimatu. 

3) Podniesienie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za ochronę 

środowiska, szczególnie w obszarze strategicznego zarządzania ochroną środowiska. 
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4) Systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym 

stosowanie systemu zachęt organizacyjnych i finansowych (np. promowanie zbierania  

i zagospodarowywania wód deszczowych, odpadów zielonych itp.). 

5) Bieżącą komunikację z mieszkańcami i informowanie ich o stanie środowiska oraz 

zagrożeniach. 

6) Koncentrację na kwestiach zmian klimatycznych, w tym poprzez wdrażanie rozwiązań 

z zakresu małej retencji wodnej, tworzenie przestrzeni zielonych w miastach (także  

w skali mikro, jak parki kieszonkowe, zieleńce czy skwery), popularyzację zdrojów 

ulicznych, kurtyn wodnych, zagospodarowywanie terenów zieleni i rekreacyjnych 

nawierzchniami przepuszczalnymi itp. 

Jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego może podejmować 

następujące działania: 

1) Zewnętrzne wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne dla dalszej realizacji 

programów dotyczących ograniczania niskiej emisji i adaptacji do zmian klimatu, przy 

czym w obszarze adaptacji do zmian klimatu niezbędna jest szeroko zakrojona akcja 

promocyjno-edukacyjna dla samorządów przedstawiająca prognozy i kluczowe 

wyzwania w tym zakresie, prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz 

wskazanie formalno-organizacyjnych ram tworzenia i realizacji tego typu programów. 

2) Podniesienie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za ochronę 

środowiska, szczególnie w obszarze strategicznego zarządzania ochroną środowiska. 

3) Optymalizacja systemów gospodarowania odpadami oraz ograniczanie ich 

kosztochłonności. 

4) Popularyzacja oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza 

i efektywności energetycznej. 

5) Opracowanie kompleksowego planu rekultywacji obszarów po Kopalni Węgla 

Brunatnego (KWB) Konin.  

 

5.3.6. Atrakcyjność turystyczna 

Do najważniejszych atutów województwa wielkopolskiego w zakresie możliwości 

rozwoju turystyki zaliczyć należy urozmaicony krajobraz pojezierny o dobrej jakości 

środowiska naturalnego. Walory naturalne stanowią atrakcyjny zasób regionu,  

w szczególności lasy zlokalizowane w jego północnej części. Potencjał turystyczny 

Wielkopolski, co do zasady, nie generuje jednak zasięgu krajowego czy 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 wielkopolskiego 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 
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samouświadomienia oraz obiektywnej weryfikacji potencjałów i barier rozwojowych.  

W kategorii deficytów należy także traktować silne skoncentrowanie bazy hotelowej  

w największych ośrodkach miejskich Wielkopolski, przy jednoczesnym niższym stopniu jej 

rozwoju na pozostałym obszarze regionu. 

Przy tak zarysowanych uwarunkowaniach rozwojowi atrakcyjności turystycznej mogą 

służyć następujące działania samorządów miejskich: 

1) Rewizja potencjału turystycznego w zakresie rozwoju agroturystyki, jako naturalnie 

predysponowanego w skali lokalnej.  

2) Współpraca pomiędzy wybranymi miastami w zakresie zaprojektowania i rozwoju 

produktów z zakresu turystyki wyspecjalizowanej, jak np. szlak pałaców i dworków 

wielkopolskich, szlak drewnianych kościołów, Wielka Pętla Wielkopolski (spływy 

kajakowe), szlak kopalni wielkopolskich (górnictwo węgla brunatnego i soli, m.in. 

Konin, Turek, Kłodawa, Wągrowiec – gmina Wapno), turystyka dla osób 

niepełnosprawnych, turystyka pielgrzymkowa (Konin – Licheń).  

Z kolei Samorząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc aktywnie włączyć się  

w działania prorozwojowe miast średnich w zakresie turystyki, może realizować następujące 

zadania: 

1) Przeprowadzenie oceny racjonalności i wykonalności programu rozwoju zwartych 

obszarów turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. Do szczególnie 

obiecujących terenów należy północna część regionu (np. tzw. Szwajcaria 

Wielkopolska – Wysoczyzna Chodzieska czy okolice Złotowa), a także Wielkopolska 

Wschodnia, zwłaszcza w obliczu schyłku górnictwa węgla brunatnego i powiązanej  

z nim sfery przemysłu. Wielkopolska Wschodnia, po zakończeniu działalności 

odkrywkowej KWB Konin i po rekultywacji odkrywek, może wytworzyć system 

sztucznych jezior, co w powiązaniu z już istniejącym systemem naturalnych jezior 

rynnowych (prowadzących ze Ślesina do Kruszwicy) daje duży potencjał rozwoju 

turystyki wypoczynkowej i sportowej (żeglarstwo i inne sporty wodne) o charakterze 

ponadregionalnym (atutem jest odległość ok. 100 km od Poznania i od Łodzi). 

2) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz popularyzacja dobrych praktyk 

zmierzające do poprawy poziomu operacjonalizacji celów turystycznych w zakresie 

turystyki wyspecjalizowanej oraz wsparcie budowy regionalnych produktów w zakresie 

turystyki wyspecjalizowanej. 

 

5.3.7. Urbanizacja i rewitalizacja 

W zakresie urbanizacji i rewitalizacji wielkopolskich miast średnich, w tym zagadnień 

związanych z mieszkalnictwem i kształtowaniem przestrzeni miejskiej, można wskazać 

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 województwa wielkopolskiego można mówić o wyższym od 

średniej krajowej przeciętnym stopniu pokrycia powierzchni planami miejscowymi (w kilku 

przypadkach zdiagnozowano blisko 100-procentowe pokrycie obszaru MPZP). Jest to 
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odzwierciedleniem dużego zaangażowania w kształtowanie świadomej, miejskiej polityki 

przestrzennej. W niektórych miastach odnotowano także liczne dobre praktyki w zakresie 

kształtowania przestrzeni, takie jak np. oficer dostępności, oficer rowerowy, rozwój systemu 

zdrojów ulicznych, tężnia solankowa.  

Współczesnej urbanizacji towarzyszy, powszechne już w miastach średnich 

Wielkopolski, zjawisko rewitalizacji. Dzięki budowie 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 jednostkach. 

Analiza sytuacji miast średnich w województwie wielkopolskim pozwoliła również 

zidentyfikować bariery urbanizacji, wśród których można 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 

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 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 Wielkopolski. Postępującemu procesowi 

suburbanizacji nie towarzyszy równie intensywny rozwój infrastruktury komunikacyjnej.  

Z kolei w miastach zlokalizowanych peryferyjnie w skali regionu odnotowano (w badanym 

okresie) słaby rozwój nowych zasobów mieszkaniowych (Turek, Koło, Wolsztyn).  

W kontekście zarysowanych potencjałów, barier i zagrożeń rozwoju miast średnich 

Wielkopolski oraz ich otoczenia w sferze urbanizacji i rewitalizacji rekomendowane jest 

podjęcie przez samorządy miejskie następujących działań: 

1) Wypracowanie platform współpracy gmin miejskich i tzw. gmin obwarzankowych  

w zakresie wspólnego (a nie odosobnionego) planowania i realizacji polityki rozwoju 

przestrzennego (planowanie w miejskich obszarach funkcjonalnych, w tym w zakresie 

infrastruktury technicznej, społecznej i transportu publicznego), polityki mieszkaniowej  

i w obszarze planowania celów oraz następstw rewitalizacji. 

2) Wprowadzenie do MPZP zapisów uzależniających rozwój terenów mieszkaniowych od 

pełnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, co sprzyjałoby 

prowadzeniu racjonalnej polityki przestrzennej. 

3) Projektowanie przestrzeni z myślą o różnych grupach użytkowników – piesi, kierowcy, 

osoby starsze, dzieci, rowerzyści. 

4) Korzystanie z benchmarków w zakresie wykorzystania potencjału rewitalizacji. 
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Natomiast do najważniejszych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w kontekście dalszego rozwoju urbanizacji i rewitalizacji miast średnich zaliczyć należy: 

1) Włączenie problematyki utrzymania i rozwoju zasobów mieszkaniowych do 

strategicznego planu restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej w obliczu schyłku 

działalności KWB Konin i towarzyszącego jej przemysłu (Konin, Koło, Turek). 

2) Wsparcie lokalnej administracji w zakresie partycypacji i konsultacji społecznych,  

w tym w zakresie stosowania innowacyjnych metod konsultacji, szerokiego 

informowania o działaniach towarzyszących planowaniu rozwoju przestrzennego,  

a w szczególności w programowaniu rewitalizacji. 

 

5.3.8. Zarządzanie rozwojem 

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 przestarzałe, nieaktualizowane i sporządzone  

w sposób nie do końca zgodny z regułami sztuki. Większość miast zakłada trzy strategiczne 

wymiary rozwoju – gospodarczy, społeczny i infrastrukturalny. Stosunkowo często pojawia 

się także komponent środowiskowy lub przestrzenny. Nieliczne z miast posiadają jednak  

i wykorzystują narzędzia ewaluacji strategii, a jednostki 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 miastach 

średnich 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 ograniczone 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 impulsów 

rozwojowych lub wykorzystanie potencjałów otoczenia.  

W kontekście zarysowanych potencjałów, barier i zagrożeń procesów rozwojowych 

oraz zarządzania nimi rekomendowane jest podjęcie przez samorządy miejskie 

następujących działań:  

1) Dokonanie kompleksowej i merytorycznej oceny programów rozwojowych pod kątem 

ich aktualności, dopasowania do lokalnej specyfiki i potrzeb, spójności, potencjału 

operacjonalizacji oraz narzędzi i metod ewaluacji. 

2) Dążenie do zwiększenia udziału pracowników lokalnej administracji w procesach 

opracowywania dokumentów przez podmioty zewnętrzne, w tym dokonywanie ich 

krytycznej analizy i oceny. Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością 
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systematycznego podnoszenia ich kompetencji w obszarach zarządzania 

strategicznego oraz operacyjnego zarządzania sektorowego. 

3) Wzmacnianie partycypacji i włączenia społecznego poprzez szerokie uspołecznianie 

procesów zarządzania rozwojem, poprawę komunikacji z mieszkańcami i innymi 

uczestnikami procesu, organizację debat publicznych, stosowanie innowacyjnych 

metod konsultacji – warsztaty, gry, spacery studyjne itp. 

4) Zacieśniane współpracy międzysamorządowej w celu zwiększenia spójności 

dokumentów strategicznych w obszarach funkcjonalnych i innych obszarach 

powiązanych organizacyjnie lub nieformalnie. 

5) Dążenie do poprawy kondycji i jakości planowania przestrzennego (w tym pokrywania 

coraz większej powierzchni gmin MPZP), w celu tworzenia rzeczywistych warunków 

rozwoju. 

Do najważniejszych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze 

rozwoju miast średnich zaliczyć należy: 

1) Szerokie wsparcie merytoryczne poprzez tworzenie platform współpracy, wymiany 

doświadczeń, platform szkoleniowych dla pracowników lokalnej administracji i osób 

odpowiedzialnych za zarządzanie rozwojem, a także pomoc w przygotowywaniu 

dokumentacji dotyczącej pozyskiwania wsparcia zewnętrznego czy szkoleń. 

2) Wsparcie finansowe kreowania procesów rozwojowych, szczególnie w formie 

(preferowanych przez JST) dotacji czy instrumentów zwrotnych. 

3) Popularyzacja doradztwa „szytego na miarę”, dopasowanego do lokalnej specyfiki  

i potrzeb oraz sektora, np. planowanie przestrzenne czy rewitalizacja. Ważne aby 

doradztwo to nie ograniczało się do wsparcia na etapie opracowania dokumentacji, ale 

także obejmowało wdrażanie programu czy strategii. 

4) Facylitacja współpracy międzysamorządowej w celu podnoszenia spójności 

dokumentów strategicznych w obszarach funkcjonalnych i innych obszarach 

powiązanych organizacyjnie lub nieformalnie. 
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Strategia rozwoju Miasta i Gminy Oborniki na lata 2016-2020. 
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2015-2023. 
Strategia rozwoju miasta i gminy Szamotuły na lata 2014-2020. 
Strategia rozwoju miasta i gminy Wolsztyn na lata 2016-2025. 
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020. 
Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020. 
Strategia rozwoju Miasta Leszna. 
Strategia rozwoju Miasta Piły do 2035 r. 
Strategia rozwoju Miasta Słupcy na lata 2014-2020. 
Strategia rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku. 
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Rawicz na lata 2015-2020. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka przyjęte uchwałą 

Nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 r.  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski 

przyjęte uchwałą nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 stycznia  
2019 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód przyjęte 
uchwałą Nr LII/487/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Tomyśl przyjęte 
uchwałą nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki przyjęte uchwałą 
nr LIII/810/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 6 lipca 2018 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przyjęte uchwałą 
nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz przyjęte uchwałą  

nr II/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły przyjęte 

uchwałą nr XXX/337/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 lutego 2017 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska 

przyjęte uchwałą Nr XXXVIII/618/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 listopada 
2016 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem przyjęte uchwałą  
Nr 473/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna przyjęte uchwałą  
Nr XLVII/646/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży przyjęte 
uchwałą Nr LVII/421/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 października 2018 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarnków przyjęte 
uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Czarnkowie z dnia 20 grudnia 2018 r.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezno (z naniesieniem 
zmian studium w formie ujednoliconego tekstu) przyjęte uchwałą Nr V/70/2019 Rady Miasta 
Gniezna z dnia 27 lutego 2019 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń przyjęte 
uchwałą Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2019 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin przyjęte 

uchwałą Nr LIV/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 r. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kępno przyjęte 

uchwałą nr XXXIV/247/2017 Rady Miasta w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 r. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Koła przyjęte uchwałą  

Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Konina przyjęte uchwałą 

Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kościana przyjęte 

uchwałą nr XXXVI/376/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11 października 2018 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn przyjęte 

uchwałą Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 21 lutego 2013 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów 

przyjęte uchwałą nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 28 marca 2019 r. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły przyjęte uchwałą  

nr VI/75/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy przyjęte uchwałą  

nr XVIII/116/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2016 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Turek przyjęte uchwałą  

Nr X/60/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 maja 2011 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wągrowca przyjęte 

uchwałą Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn przyjęte 

Uchwałą nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 maja 2007 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Września przyjęte 

Uchwałą nr V/41/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa przyjęte Uchwałą 

nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 r.  
Suchecka J. (red.), 2014. Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych. Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa. 
Suliborski A., 2012. Funkcje miast [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 255-302. 
Szromnik A. (red.), 2015. Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, edu-Libri, Kraków-Legionowo. 
Śleszyński P., 2013. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd 

Geograficzny, 85(2), s. 173-197. 
Śleszyński P., 2015. W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy 

grawitacyjnej, Przegląd Geograficzny, 87(2), s. 343-359. 
Śleszyński P., 2016. Delimitacja miast średnich trącących funkcje społeczno-gospodarcze, Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. 
Śleszyński P., 2018. Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce. Klub 

Jagielloński, Raport 02/2018, Warszawa. 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016  

ze zm.). 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 688). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1945 ze zm.). 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506). 
Wefering F., Rupprecht S., Bührmann S., Böhler-Baedeker S., 2014. Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 
Wołek M., 2015. Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce iw Europie. TTS Technika 

Transportu Szynowego, 22. 
Wołowiec T., Reśko D., 2012. Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, 

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 5 (2/2012), s. 61-89. 
Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Warszawa. 
Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025. 
Ziółkowski M., 2015. Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  

i Socjologiczny, rok LXXVII, z. 1, s. 145-163. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1. 
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa wielkopolskiego w 2019 roku 

Nazwa powiatu Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe 

chodzieski 

brukarze, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lekarze, magazynierzy, 
murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy 
maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek 

skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, 
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach 

prostych, pracownicy przetwórstwa spożywczego, samodzielni księgowi, spawacze, 
spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, technicy mechanicy 

filozof, historyk, politolog, 
przedstawiciel handlowy, 

specjalista technologii 
żywienia 

czarnkowsko-
trzcianecki 

archiwiści i muzealnicy, betoniarze i zbrojarze, bibliotekoznawcy, bibliotekarze 
i specjaliści informacji naukowej, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze 

i blacharze budowlani, diagności samochodowi, floryści, graficy komputerowi, 
inżynierowie inżynierii środowiska, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lekarze, 
magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, 
monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele szkół 

specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy 
i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy 
urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, 

optycy i pracownicy wytwarzający protezy, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych, pracownicy poligraficzni, pracownicy służb mundurowych, 

projektanci i administratorzy baz danych, programiści, projektanci wzornictwa 
przemysłowego, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy 

budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spedytorzy 
i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy, wychowawcy w placówkach oświatowych 

i opiekuńczych, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

ekonomiści, rolnicy 
i hodowcy, specjaliści 
technologii żywności 

i żywienia 

gnieźnieński 

betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze 
budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi, fryzjerzy, 

geodeci i kartografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, graficy 
komputerowi, instruktorzy rekreacji i sportu, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, 
kierowcy samochodów osobowych, kierownicy ds. produkcji, kierownicy sprzedaży, 
kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, 

magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy 
pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji 
metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, murarze i tynkarze, nauczyciele języków 
obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów 
zawodowych, obuwnicy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy i mechanicy 

sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, plastycy, dekoratorzy wnętrz 

i konserwatorzy zabytków, pomoce kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, 
pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. 
rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, 
pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy przetwórstwa spożywczego, 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, 
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, 

robotnicy budowlani, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni 
księgowi, specjaliści administracji publicznej, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu 

i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, spedytorzy 
i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, 
tapicerzy, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych, zaopatrzeniowcy 

i dostawcy 

inżynierowie inżynierii 
środowiska, nauczyciele 

nauczania początkowego, 
nauczyciele przedszkoli, 

pedagodzy 

gostyński 

administratorzy stron internetowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cukiernicy, 

fizjoterapeuci i masażyści, graficy komputerowi, inspektorzy nadzoru budowlanego, 
instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, kelnerzy i barmani, kierowcy 

samochodów osobowych, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 
kucharze, lakiernicy, listonosze i kurierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, 

monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele języków 
obcych i lektorzy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa 

papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy urządzeń dźwigowo-

transportowych, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, 
piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. 

budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. rachunkowości 
i księgowości, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy fizyczni w produkcji 

i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poligraficzni, pracownicy 
przetwórstwa metali, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy 

służb mundurowych, pracownicy socjalni, projektanci wzornictwa przemysłowego, 
ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, rolnicy i hodowcy, sekretarki 
i asystenci, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści 

telekomunikacji, spedytorzy i logistycy, ślusarze, tapicerzy, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

fryzjerzy, robotnicy 
obróbki skóry 
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Nazwa powiatu Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe 

grodziski 

administratorzy stron internetowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych, asystenci w edukacji, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, 

diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci 
i masażyści, floryści, fotografowie, fryzjerzy, graficy komputerowi, instruktorzy nauki 
jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie elektrycy i energetycy, kelnerzy 

i barmani, kierowcy autobusów, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 
kucharze, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, mechanicy 

maszyn i urządzeń, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, 
murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy aparatury medycznej, 
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy 
obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki 

dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, plastycy, 
dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pomoce kuchenne, pracownicy ds. 

jakości, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji 
i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poligraficzni, pracownicy 

przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 
pracownicy służb mundurowych, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy 
zajmujący się zwierzętami, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, 
projektanci wzornictwa przemysłowego, psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy 

budowlani, rolnicy i hodowcy, sekretarki i asystenci, specjaliści ds. organizacji produkcji, 
sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy 

mechanicy pojazdów 
samochodowych, 

sprzątaczki i pokojowe 

jarociński 

blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, 
dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy 

i elektromonterzy, farmaceuci, fryzjerzy, graficy komputerowi, kelnerzy i barmani, 
kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 
kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, 

magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy 
pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn 

i urządzeń, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych 
i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedszkoli, operatorzy 

i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy 
urządzeń dźwigowo-transportowych, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy fizyczni 

w produkcji i pracach prostych, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy 
ochrony fizycznej, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy 

przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 
pracownicy służb mundurowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, 

przedstawiciele handlowi, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 
samodzielni księgowi, spawacze, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, ślusarze, 

tapicerzy, technicy informatycy, technicy mechanicy 

architekci krajobrazu, 
ekonomiści, specjaliści 
administracji publicznej 

kępiński 

betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze 
i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, 

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, graficy komputerowi, inżynierowie 
budownictwa, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. produkcji, kosmetyczki, kucharze, 

lakiernicy, lekarze, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, 
masarze i przetwórcy ryb, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji 

metalowych, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele 
szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn 

do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek 
skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, piekarze, pielęgniarki 

i położne, pomoce kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. 
budownictwa drogowego, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością 

języków obcych, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, 
pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót 

wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy 
sprzedaży internetowej, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele 
handlowi, ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, 
samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści 
elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, 

sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, technicy informatycy, zaopatrzeniowcy 
i dostawcy 

architekci krajobrazu, 
ekonomiści, rolnicy 

i hodowcy, specjaliści 
technologii żywności 

i żywienia 

kolski 

betoniarze i zbrojarze, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy 
samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze 

budowlani, diagności samochodowi, dziennikarze i redaktorzy, elektrycy, 
elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, 

graficy komputerowi, inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, 
kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 
kierownicy budowy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, 
magazynierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy instalacji budowlanych, 
nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, 

nauczyciele przedszkoli, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy 
maszyn do produkcji wyrobów chemicznych, operatorzy maszyn rolniczych 

i ogrodniczych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, piekarze, plastycy, 
dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pomoce kuchenne, pracownicy 
poligraficzni, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, prawnicy, 

psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 

opiekunowie osoby 
starszej lub 

niepełnosprawnej, 
pracownicy ds. ochrony 

środowiska i bhp, 
technicy informatycy 
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samodzielni księgowi, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, 
ślusarze, tapicerzy 

koniński 

betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze 
budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi, 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, filolodzy i tłumacze, fizjoterapeuci 
i masażyści, fryzjerzy, graficy komputerowi, inżynierowie budownictwa, inżynierowie 

elektrycy i energetycy, inżynierowie mechanicy, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, 
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, 

kierownicy ds. produkcji, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, 
lakiernicy, lekarze, listonosze i kurierzy, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, 
mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy 

instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, 
monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, 

nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
ogrodnicy i sadownicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy 

maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek 
skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie osoby 
starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, 

pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. 
rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, 

pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 
pracownicy służb mundurowych, pracownicy sprzedaży internetowej, projektanci 
i administratorzy baz danych, programiści, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy 

budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rolnicy i hodowcy, samodzielni księgowi, 
spawacze, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, 
sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, tapicerzy, technicy 

budownictwa, technicy mechanicy, weterynarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

ekonomiści, filozofowie, 
historycy, politolodzy 

i kulturoznawcy, górnicy 
i operatorzy maszyn 

i urządzeń 
wydobywczych, 

inżynierowie chemicy 
i chemicy, nauczyciele 

nauczania początkowego, 
nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących, 
nauczyciele przedszkoli, 
pedagodzy, pracownicy 
administracyjni i biurowi, 
pracownicy biur podróży 
i organizatorzy obsługi 

turystycznej, pracownicy 
socjalni, specjaliści 

administracji publicznej, 
szefowie kuchni 

kościański 

blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, 
dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, 

inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie mechanicy, 
kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierownicy budowy, kierownicy ds. produkcji, 
krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, magazynierzy, 

masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, 

monterzy maszyn i urządzeń, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, nauczyciele 
języków obcych i lektorzy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy maszyn rolniczych 

i ogrodniczych, operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, pielęgniarki i położne, 
pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy 
przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 

pracownicy służb mundurowych, pracownicy sprzedaży internetowej, przedstawiciele 
handlowi, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, robotnicy obróbki 

drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. PR, reklamy, 
marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, 

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, 
ślusarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

filozofowie, historycy, 
politolodzy 

i kulturoznawcy, 
pracownicy biur podróży 
i organizatorzy obsługi 

turystycznej 

krotoszyński 

betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, cieśle i stolarze budowlani, 
cukiernicy, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, 
farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, graficy komputerowi, instruktorzy rekreacji 

i sportu, inżynierowie budownictwa, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie 
mechanicy, kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierownicy budowy, 

kierownicy sprzedaży, kucharze, lakiernicy, lekarze, magazynierzy, masarze i przetwórcy 
ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy 

instalacji budowlanych, monterzy maszyn i urządzeń, monterzy okien i szklarze, 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, 
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie osoby starszej lub 

niepełnosprawnej, piekarze, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. 
finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. rachunkowości 
i księgowości, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy fizyczni w produkcji 
i pracach prostych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy 

służb mundurowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, 
przedstawiciele handlowi, ratownicy medyczni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 
samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. finansowych, spedytorzy i logistycy, 

szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy 

fotografowie 

leszczyński 

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, betoniarze i zbrojarze, 
cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy 

i elektromonterzy, graficy komputerowi, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, 
magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, 
monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, 
pracownicy ds. budownictwa drogowego, 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, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, 

pedagodzy, pracownicy 
biur podróży 

i organizatorzy obsługi 
turystycznej, specjaliści 

technologii żywności 
i żywienia 
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ślusarze, tapicerzy 

międzychodzki 

betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cukiernicy, dekarze 
i blacharze budowlani, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy 

i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 
kucharze, lakiernicy, lekarze, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów 

samochodowych, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, operatorzy 
i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, 

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, 
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. 

rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, 
pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, 

pracownicy usług pogrzebowych, projektanci wzornictwa przemysłowego, psycholodzy 
i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, rolnicy 
i hodowcy, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, samodzielni księgowi, 
spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy, technicy mechanicy, 

zaopatrzeniowcy i dostawcy 

sprzątaczki i pokojowe, 
technicy informatycy 

nowotomyski 

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, betoniarze i zbrojarze, 
brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, gospodarze obiektów, portierzy, 
woźni i dozorcy, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji 

odzieży, kucharze, monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele nauczania 
początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, nauczyciele przedszkoli, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy i mechanicy 
sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, 

operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy 

administracyjni i biurowi, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. 
rachunkowości i księgowości, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy ochrony 
fizycznej, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy 
robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, recepcjoniści 

i rejestratorzy, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rolnicy i hodowcy, 
samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, 

reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, 

ślusarze 

architekci krajobrazu, 
fizjoterapeuci 

i masażyści, fotografowie, 
pracownicy ds. ochrony 

środowiska i bhp, 
technicy informatycy 

obornicki 

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, brukarze, cieśle i stolarze 
budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy 

i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy autobusów, krawcy i pracownicy 
produkcji odzieży, listonosze i kurierzy, magazynierzy, monterzy instalacji budowlanych, 

monterzy konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych 
i lektorzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek 
skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pracownicy robót 

wykończeniowych w budownictwie, pracownicy socjalni, robotnicy budowlani, robotnicy 
obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, ślusarze, tapicerzy 

ekonomiści, technicy 
informatycy 

ostrzeszowski 

betoniarze i zbrojarze, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, brukarze, cieśle i stolarze 
budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, elektrycy, 

elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy 
i chemicy, kierowcy autobusów, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, 
magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy 
konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, 

operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. 

rachunkowości i księgowości, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy fizyczni 
w produkcji i pracach prostych, pracownicy sprzedaży internetowej, psycholodzy 

i psychoterapeuci, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rolnicy 
i hodowcy, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, 

sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, tapicerzy 

pracownicy robót 
wykończeniowych 
w budownictwie, 

specjaliści technologii 
żywności i żywienia 

pilski 

administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, analitycy, testerzy 
i operatorzy systemów teleinformatycznych, archiwiści i muzealnicy, betoniarze 

i zbrojarze, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, 
brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, 

diagności samochodowi, ekonomiści, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, 
fizjoterapeuci i masażyści, floryści, fryzjerzy, gospodarze obiektów, portierzy, woźni 

i dozorcy, graficy komputerowi, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, 
inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie inżynierii środowiska, kamieniarze, 

kelnerzy i barmani, kierownicy budowy, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży, kucharze, lekarze, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, 

magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy 
pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy okien i szklarze, 
murarze i tynkarze, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów 

integracyjnych, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy aparatury medycznej, 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, 
operatorzy maszyn włókienniczych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunki 
dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki 

i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. rachunkowości 

filozofowie, historycy, 
politolodzy 

i kulturoznawcy, monterzy 
maszyn i urządzeń, 

pracownicy poligraficzni 
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i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy ochrony 
fizycznej, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy socjalni, pracownicy 
telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, pracownicy usług 
pogrzebowych, pracownicy zajmujący się zwierzętami, projektanci i administratorzy baz 

danych, programiści, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy 
budowlani, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rolnicy i hodowcy, 
samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści 
elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, 

sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy, technicy informatycy, 
technicy mechanicy, weterynarze 

pleszewski 

cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, 
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, graficy komputerowi, kierowcy 

samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierowcy samochodów osobowych, 
krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, magazynierzy, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, 
murarze i tynkarze, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, pomoce kuchenne, pracownicy ds. 

jakości, 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, rolnicy i hodowcy, 
spawacze, spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, technicy informatycy 

fizjoterapeuci 
i masażyści, floryści 

rawicki 

agenci ubezpieczeniowi, betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, 
brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, 
fotografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, graficy komputerowi, 

inspektorzy nadzoru budowlanego, inżynierowie budownictwa, inżynierowie elektrycy 
i energetycy, inżynierowie mechanicy, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów 
osobowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. produkcji, 
kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lekarze, listonosze 
i kurierzy, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, 
mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy 
konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele języków obcych 
i lektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele szkół specjalnych 

i oddziałów integracyjnych, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy i mechanicy 
sprzętu do robót ziemnych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie 

osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, plastycy, 
dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pomoce kuchenne, pracownicy ds. 
finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. jakości, 

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy 
przetwórstwa metali, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy 
służb mundurowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, robotnicy 
leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rolnicy i hodowcy, specjaliści ds. organizacji 

produkcji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki 
i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy, technicy informatycy 

– 

słupecki 

agenci ubezpieczeniowi, betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, 
dekarze i blacharze budowlani, fryzjerzy, gospodarze obiektów, portierzy, woźni 
i dozorcy, graficy komputerowi, inżynierowie budownictwa, kamieniarze, kelnerzy 
i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 

siodłowych, kierownicy budowy, kucharze, lekarze, listonosze i kurierzy, logopedzi 
i audiofonolodzy, magazynierzy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji 
metalowych, murarze i tynkarze, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy i mechanicy sprzętu 

do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunki dziecięce, opiekunowie 

osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, 
pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy poczty, pracownicy robót 

wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy 
telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, robotnicy 

budowlani, rolnicy i hodowcy, spawacze, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, sprzątaczki 
i pokojowe, szefowie kuchni, ślusarze, weterynarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

– 
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szamotulski 

asystenci w edukacji, betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, 
brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, 
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, geodeci i kartografowie, 

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, inspektorzy nadzoru budowlanego, 
inżynierowie inżynierii środowiska, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy 
samochodów osobowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. 

produkcji, kierownicy sprzedaży, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, 
lakiernicy, lekarze, listonosze i kurierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy 

pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn 
i urządzeń, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych 

i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, ogrodnicy i sadownicy, 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, 
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby 

starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, 
pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. budownictwa drogowego, 

pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. 
rachunkowości i księgowości, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, 

pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych 
w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, przedstawiciele 
handlowi, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna 
i stolarze, robotnicy obróbki skóry, rolnicy i hodowcy, samodzielni księgowi, specjaliści 

administracji publicznej, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. organizacji produkcji, 
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, 

automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy, technicy 
budownictwa, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

pedagodzy 

śremski 

administratorzy stron internetowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych, betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, 
brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, 

elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, gospodarze obiektów, 
portierzy, woźni i dozorcy, graficy komputerowi, instruktorzy nauki jazdy, inżynierowie 

budownictwa, kierowcy autobusów, kierownicy budowy, kosmetyczki, krawcy 
i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, mechanicy pojazdów 

samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy okien i szklarze, murarze 
i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
nauczyciele przedszkoli, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy 

maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy 
urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, 

optycy i pracownicy wytwarzający protezy, pedagodzy, piekarze, pracownicy fizyczni 
w produkcji i pracach prostych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 

pracownicy służb mundurowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, 
psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 
rolnicy i hodowcy, samodzielni księgowi, specjaliści administracji publicznej, specjaliści 
ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

i rekrutacji, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, 
szefowie kuchni 

pracownicy 
administracyjni i biurowi 

średzki 

agenci ubezpieczeniowi, asystenci w edukacji, betoniarze i zbrojarze, blacharze 
i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze 

i blacharze budowlani, diagności samochodowi, dziennikarze i redaktorzy, fizjoterapeuci 
i masażyści, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, inżynierowie inżynierii 

środowiska, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych, kierowcy samochodów osobowych, kierownicy ds. 

produkcji, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, 
lekarze, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, masarze i przetwórcy ryb, 

mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy 
instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, 
monterzy okien i szklarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania 

początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, 

nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, ogrodnicy i sadownicy, 
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy 
maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy 

urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, piekarze, pielęgniarki 
i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością 

języków obcych, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, 
pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy 

poligraficzni, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, 
pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci, 

recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rolnicy 
i hodowcy, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści 
elektroniki, automatyki i robotyki, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, 

szefowie kuchni, ślusarze, technicy mechanicy, wychowawcy w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

– 
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turecki 

administratorzy stron internetowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze 
i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, floryści, 

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, graficy komputerowi, instruktorzy nauki 
jazdy, inżynierowie mechanicy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów 

ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy ds. produkcji, krawcy i pracownicy 
produkcji odzieży, kucharze, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy 
maszyn i urządzeń, monterzy maszyn i urządzeń, murarze i tynkarze, nauczyciele 

praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy 
i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn włókienniczych, operatorzy 
obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, 
pielęgniarki i położne, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, 
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach 
prostych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, robotnicy budowlani, 
robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, specjaliści ds. organizacji produkcji, 

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, tapicerzy, technicy 
informatycy, technicy mechanicy, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

ekonomiści, górnicy 
i operatorzy maszyn 

i urządzeń 
wydobywczych, 

nauczyciele nauczania 
początkowego, 

nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących, 

nauczyciele przedszkoli, 
pedagodzy, rolnicy 

i hodowcy, specjaliści 
technologii żywności 

i żywienia 

wągrowiecki 

animatorzy kultury i organizatorzy imprez, betoniarze i zbrojarze, biolodzy, 
biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, dekarze i blacharze 

budowlani, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, elektrycy, elektromechanicy 
i elektromonterzy, farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, geodeci 

i kartografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, kelnerzy i barmani, 
kierowcy autobusów, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, 

lekarze, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, mechanicy maszyn i urządzeń, 
mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy 
konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele języków obcych 

i lektorzy, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów 
integracyjnych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy obrabiarek 

skrawających, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, 
pomoce kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. finansowo-

księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, 
pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy 

ochrony fizycznej, pracownicy służb mundurowych, prawnicy, projektanci wzornictwa 
przemysłowego, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy 

medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna 
i stolarze, rolnicy i hodowcy, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. 

zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, 
ślusarze, technicy informatycy, technicy mechanicy 

masarze i przetwórcy ryb, 
nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących, 
pracownicy biur podróży 
i organizatorzy obsługi 

turystycznej 

wolsztyński 

agenci ubezpieczeniowi, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze 
budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy 

i elektromonterzy, floryści, fryzjerzy, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, 
kelnerzy i barmani, kosmetyczki, kucharze, lekarze, magazynierzy, masarze i przetwórcy 

ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy okien i szklarze, murarze 
i tynkarze, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy 

i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce 
kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. rachunkowości 
i księgowości, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy przetwórstwa 

spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, przedstawiciele 
handlowi, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 

rolnicy i hodowcy, samodzielni księgowi, spawacze, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki 
i pokojowe, ślusarze, tapicerzy, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

ekonomiści, krawcy 
i pracownicy produkcji 

odzieży 

wrzesiński 

blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze 
i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, graficy 

komputerowi, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lekarze, 

magazynierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy instalacji budowlanych, murarze 
i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do 

produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, 
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie osoby starszej lub 

niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. 
finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. rachunkowości 

i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy robót 
wykończeniowych w budownictwie, projektanci i administratorzy baz danych, 

programiści, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna 
i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. finansowych, sprzątaczki 

i pokojowe, ślusarze, tapicerzy 

nauczyciele nauczania 
początkowego, 

nauczyciele przedszkoli 

złotowski 

administratorzy stron internetowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych, betoniarze i zbrojarze, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, 

blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, 
dekarze i blacharze budowlani, dentyści, diagności samochodowi, dziennikarze 

i redaktorzy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, fizjoterapeuci 
i masażyści, fotografowie, geodeci i kartografowie, graficy komputerowi, inspektorzy 

nadzoru budowlanego, inżynierowie budownictwa, inżynierowie elektrycy i energetycy, 
kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów 

osobowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. zarządzania 
i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji 

odzieży, kucharze, lekarze, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, 

filozofowie, historycy, 
politolodzy 

i kulturoznawcy, 
gospodarze obiektów, 

portierzy, woźni i dozorcy, 
pedagodzy, specjaliści 
technologii żywności 

i żywienia, sprzątaczki 
i pokojowe, technicy 

mechanicy 
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magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy 
pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy okien i szklarze, 

murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedszkoli, 
operatorzy aparatury medycznej, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 

operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn 
włókienniczych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, 

piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, 
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy ds. 

budownictwa drogowego, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością 
języków obcych, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, 

pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, 
pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, 
pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi 

klienta, ankieterzy, teleankieterzy, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, 
przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy 

budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, 
specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, 

reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji, spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, 

tapicerzy, technicy informatycy, weterynarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Źródło: Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, 2018. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
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Załącznik 2AB. 
Dojeżdżający do pracy do Międzychodu, Koła i Środy Wielkopolskiej (A) oraz Chodzieży, Wolsztyna i Kępna (B) w 2016 roku 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 2CD. 
Dojeżdżający do pracy do Trzcianki, Gostynia i Turku (C) oraz Nowego Tomyśla, Gniezna i Ostrzeszowa (D) w 2016 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
386 

Załącznik 2EF. 
Dojeżdżający do pracy do Szamotuł, Konina i Leszna (E) oraz Złotowa, Kościana i Pleszewa (F) w 2016 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 2GH. 
Dojeżdżający do pracy do Czarnkowa, Grodziska Wielkopolskiego i Słupcy (G) oraz Wągrowca, Wrześni i Rawicza (H) w 2016 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 2IJ. 
Dojeżdżający do pracy do Obornik i Jarocina (I) oraz Piły i Śremu (J) w 2016 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 2K. 
Dojeżdżający do pracy do Krotoszyna (K) w 2016 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 3. 
Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do pracy 

(wariant 1 – kryterium 30 osób na 1 000 osób w wieku produkcyjnym) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Chodzież (gm. w.), Szamocin 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz, Połajewo* 

Trzcianka – 

Gniezno 
Czerniejewo*, Gniezno (gm. w.)*, Kłecko*, Łubowo*, Mieleszyn*, Niechanowo*, Trzemeszno*, 
Witkowo*  

Gostyń Borek Wielkopolski, Krobia, Pępowo*, Piaski, Poniec* 

Grodzisk Wielkopolski Granowo*, Kamieniec, Rakoniewice*, Wielichowo 

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Żerków* 

Kępno Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło (gm. w.), Kościelec, Olszówka, Osiek Mały 

Kościan Kościan (gm. w.)*, Śmigiel* 

Krotoszyn Cieszków*, Kobylin*, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela*, Rozdrażew, Sulmierzyce*, Zduny 

Międzychód – 

Nowy Tomyśl Kuślin*, Lwówek, Miedzichowo, Opalenica*, Zbąszyń* 

Oborniki Połajewo*, Rogoźno*, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski Odolanów, Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Sośnie* 

Ostrzeszów Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Mikstat 

Piła Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów* 

Rawicz Bojanowo*, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz 

Słupca Lądek*, Ostrowite, Słupca (gm. w.)*, Strzałkowo**, Zagórów 

Szamotuły Obrzycko (gm. m.)*, Obrzycko (gm. w.)*, Ostroróg*, Sośnie* 

Środa Wielkopolska Dominowo*, Krzykosy*, Nowe Miasto nad Wartą*, Zaniemyśl* 

Śrem Brodnica*, Dolsk, Krzywiń, Książ Wielkopolski* 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków*, Turek (gm. w.), Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec (gm. w.)* 

Wolsztyn Przemęt, Rakoniewice*, Siedlec 

Września Kołaczkowo*, Miłosław*, Nekla*, Pyzdry*, Strzałkowo** 

Złotów Krajenka, Zakrzewo, Złotów (gm. w.) 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów*, Koźminek, Lisków, Mycielin, 
Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków 

Konin 
Golina*, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare 
Miasto, Ślesin, Tuliszków*, Wilczyn 

Leszno 
Bojanowo*, Krzemieniewo, Lipno, Niechlów*, Osieczna, Poniec*, Rydzyna, Śmigiel*, Święciechowa, 
Włoszakowice 

Poznań 

Brodnica*, Buk, Czempiń, Czerniejewo*, Czerwonak, Dominowo*, Dopiewo, Drawsko, Krzyż 
Wielkopolski, Duszniki, Gniezno (gm. w.)*, Golina*, Granowo*, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, 
Kłecko*, Kobylin*, Kołaczkowo*, Komorniki, Kostrzyn, Kościan (gm. w.)*, Kórnik, Krzykosy*, Książ 
Wielkopolski*, Kuślin*, Lądek*, Luboń, Łubowo*, Mieleszyn*, Miłosław*, Mosina, Murowana Goślina, 
Nekla*, Niechanowo*, Nowe Miasto nad Wartą*, Obrzycko (gm. m.)*, Obrzycko (gm. w.)*, Okonek, 
Opalenica*, Ostroróg*, Pępowo*, Pniewy, Pobiedziska, Pogorzela*, Puszczykowo, Pyzdry*, Rogoźno*, 
Rokietnica, Skoki, Słupca (gm. w.)*, Stęszew, Strzałkowo**, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo 
Podgórne, Trzemeszno*, Wągrowiec (gm. w.)*, Witkowo*, Zaniemyśl*, Zbąszyń*, Żerków* 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 

** Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania trzech miast powiatowych 
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Załącznik 4. 
Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do pracy 

(wariant 2 – kryterium 50 osób na 1 000 osób w wieku produkcyjnym) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Chodzież (gm. w.) 

Czarnków Czarnków (g. w.), Lubasz 

Trzcianka – 

Gniezno Czerniejewo*, Gniezno (gm. w.), Kłecko, Łubowo*, Mieleszyn, Niechanowo 

Gostyń Borek Wielkopolski, Krobia, Piaski, Poniec* 

Grodzisk Wielkopolski Kamieniec 

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło (gm. w.), Kościelec, Olszówka, Osiek Mały 

Kościan Kościan (gm. w.)* 

Krotoszyn Kobylin*, Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny 

Międzychód – 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski Odolanów, Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice, Raszków, Sieroszewice 

Ostrzeszów Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Mikstat 

Piła Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca 

Rawicz Bojanowo*, Miejska Górka, Pakosław 

Słupca Lądek, Ostrowite, Słupca (gm. w.), Strzałkowo* 

Szamotuły Obrzycko (gm. m.), Obrzycko (gm. w.), Ostroróg 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy*, Zaniemyśl* 

Śrem Brodnica*, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek (gm. w.), Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Przemęt, Rakoniewice, Siedlec, Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn – 

Września Kołaczkowo, Miłosław 

Złotów Złotów (gm. w.) 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, 
Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków 

Konin Golina, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin 

Leszno Bojanowo*, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec*, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań 

Brodnica*, Buk, Czempiń, Czerniejewo*, Czerwonak, Dopiewo, Drawsko, Duszniki, Granowo, 

Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, Kobylin*, Komorniki, Kostrzyn, Kościan (gm. w.)*, Kórnik, 
Krzykosy*, Krzyż Wielkopolski, Luboń, Łubowo*, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Nowe Miasto 
nad Wartą, Opalenica, Pępowo, Pobiedziska, Pogorzela, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, 
Strzałkowo*, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl* 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 
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Załącznik 5AB. 
Liczba zameldowań z Międzychodu, Koła i Środy Wielkopolskiej (A) oraz Chodzieży, Wolsztyna i Kępna (B) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 5CD. 
Liczba zameldowań z Trzcianki, Gostynia i Turku (C) oraz Nowego Tomyśla, Gniezna i Ostrzeszowa (D) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 5EF. 
Liczba zameldowań z Szamotuł, Konina i Leszna (E) oraz Złotowa, Kościana i Pleszewa (F) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 5GH. 
Liczba zameldowań z Czarnkowa, Grodziska Wielkopolskiego, Słupcy i Krotoszyna (G) oraz Wągrowca, Wrześni i Rawicza (H) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 5IJ. 
Liczba zameldowań z Obornik i Jarocina (I) oraz Piły i Śremu (J) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Załącznik 6. 
Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie migracji ludności 

(wariant 1 – kryterium 2 osoby na 1 000 ludności) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Chodzież (gm. w.) 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz 

Trzcianka – 

Gniezno Czerniejewo, Gniezno (gm. w.), Łubowo*, Mieleszyn, Niechanowo 

Gostyń Piaski 

Grodzisk Wielkopolski – 

Jarocin Kotlin, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin 

Koło Babiak, Grzegorzew, Koło (gm. w.), Kościelec, Osiek Mały 

Kościan Kościan (gm. w.) 

Krotoszyn Zduny 

Międzychód Kwilcz 

Nowy Tomyśl Miedzichowo 

Oborniki – 

Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice, Raszków, Sieroszewice 

Ostrzeszów Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra 

Piła Kaczory, Szydłowo, Ujście 

Pleszew Czermin 

Rawicz Pakosław 

Słupca Słupca (gm. w.) 

Szamotuły Kaźmierz*, Obrzycko (gm. m.), Obrzycko (gm. w.), Ostroróg 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl** 

Śrem Brodnica, Dolsk, Zaniemyśl** 

Turek Kawęczyn, Przykona, Turek (gm. w.) 

Wągrowiec Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn Rakoniewice 

Września – 

Złotów Zakrzewo, Złotów (gm. w.) 

Kalisz Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Żelazków 

Konin Golina, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin 

Leszno Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa 

Poznań 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz*, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, 
Łubowo*, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, 
Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl** 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 

** Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania trzech miast powiatowych 
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Załącznik 7. 

Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie migracji ludności 

(wariant 2 – kryterium 3 osoby na 1 000 ludności) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Chodzież (gm. w.) 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz 

Trzcianka – 

Gniezno Czerniejewo, Gniezno (gm. w.), Niechanowo 

Gostyń Piaski 

Grodzisk Wielkopolski – 

Jarocin Kotlin 

Kępno Baranów 

Koło Koło (gm. w.), Kościelec, Osiek Mały 

Kościan Kościan (gm. w.) 

Krotoszyn Zduny 

Międzychód – 

Nowy Tomyśl – 

Oborniki – 

Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice 

Ostrzeszów Doruchów, Kobyla Góra 

Piła Kaczory, Szydłowo 

Pleszew – 

Rawicz Pakosław 

Słupca Słupca (gm. w.) 

Szamotuły Obrzycko (gm. w.), Ostroróg, Kaźmierz* 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl* 

Śrem Brodnica, Dolsk 

Turek Przykona, Turek (gm. w.) 

Wągrowiec Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn – 

Września – 

Złotów Zakrzewo, Złotów (gm. w.) 

Kalisz Blizanów, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Żelazków 

Konin Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin 

Leszno Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa 

Poznań 
Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz*, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Łubowo, 
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, 
Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl* 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 
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Załącznik 8AB. 
Dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych do Międzychodu, Koła i Środy Wielkopolskiej (A) oraz Chodzieży, Wolsztyna i Kępna (B) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO MEN i GUS 
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Załącznik 8CD. 
Dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych do Trzcianki, Gostynia i Turku (C) oraz Nowego Tomyśla, Gniezna i Ostrzeszowa (D) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO MEN i GUS 
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Załącznik 8EF. 
Dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych do Szamotuł, Konina i Leszna (E) oraz Złotowa, Kościana i Pleszewa (F) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO MEN i GUS 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
402 

Załącznik 8GH. 
Dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych do Czarnkowa, Grodziska Wielkopolskiego, Słupcy i Krotoszyna (G) oraz Wągrowca, Wrześni  

i Rawicza (H) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO MEN i GUS 
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Załącznik 8IJ. 
Dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych do Obornik i Jarocina (I) oraz Piły i Śremu (J) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO MEN i GUS 
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Załącznik 9. 
Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do szkół 
ponadgimnazjalnych (wariant 1 – kryterium 20 osób na 100 mieszkańców w wieku 16-19 lat) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Budzyń, Chodzież (gm. w.), Margonin, Szamocin 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz, Połajewo, Wieleń 

Trzcianka Człopa 

Gniezno Czerniejewo, Gniezno (gm. w.), Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Powidz, Witkowo 

Gostyń Pępowo, Piaski 

Grodzisk Wielkopolski Granowo, Kamieniec, Rakoniewice*, Wielichowo 

Jarocin Borek Wielkopolski, Gizałki*, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal*, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło (gm. w.), Kościelec, Olszówka, Osiek Mały 

Kościan Czempiń, Kościan (gm. w.), Krzywiń* 

Krotoszyn Cieszków*, Kobylin, Rozdrażew, Zduny 

Międzychód Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Przytoczna*, Sieraków 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo 

Oborniki Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski 
Mikstat*, Nowe Skalmierzyce*, Odolanów, Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice, Raszków, 
Sieroszewice, Sośnie, Sulmierzyce 

Ostrzeszów Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat* 

Piła 
Białośliwie, Jastrowie*, Kaczory, Krajenka*, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Tarnówka*, Ujście, 
Wyrzysk, Wysoka 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki*, Gołuchów* 

Rawicz Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz* 

Słupca Lądek, Ostrowite, Słupca (gm. w.), Strzałkowo 

Szamotuły Obrzycko (gm. m.), Obrzycko (gm. w.), Ostroróg 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl 

Śrem Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek (gm. w.), Uniejów, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn Kargowa, Kolsko*, Przemęt, Rakoniewice*, Siedlec 

Września Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry 

Złotów Jastrowie*, Krajenka*, Lipka, Tarnówka*, Zakrzewo, Złotów (gm. w.) 

Kalisz 
Blizanów, Błaszki, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów*, Goszczanów, Koźminek, 
Lisków, Mycielin, Nowe Skalmierzyce*, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków 

Konin 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, 
Stare Miasto, Ślesin, Wilczyn 

Leszno 
Bojanowo, Krzemieniewo, Krzywiń*, Lipno, Osieczna, Poniec, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, 
Wijewo, Włoszakowice 

Poznań Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 

Mogilno (województwo 
kujawsko-pomorskie) 

Orchowo 

Radziejów (województwo 
kujawsko-pomorskie) 

Wierzbinek 

Włocławek (województwo 
kujawsko-pomorskie) 

Przedecz 

Drezdenko 
(województwo lubuskie) 

Drawsko 

Kutno (województwo 
łódzkie) 

Chodów 

Wałcz (województwo 
zachodniopomorskie) 

Okonek 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 
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Załącznik 10. 
Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie dojazdów do szkół 
ponadgimnazjalnych (wariant 2 – kryterium 40 osób na 100 mieszkańców w wieku 16-19 lat) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Budzyń, Chodzież (gm. w.), Margonin, Szamocin 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz, Połajewo 

Trzcianka – 

Gniezno Czerniejewo, Gniezno (gm. w.), Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo 

Gostyń Piaski 

Grodzisk Wielkopolski Granowo, Kamieniec, Wielichowo 

Jarocin Jaraczewo, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło (gm. w.), Olszówka, Osiek Mały 

Kościan Kościan (gm. w.) 

Krotoszyn Kobylin, Rozdrażew, Zduny 

Międzychód – 

Nowy Tomyśl Lwówek, Miedzichowo 

Oborniki – 

Ostrów Wielkopolski 
Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski (gm. w.), Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, 
Sośnie, Sulmierzyce 

Ostrzeszów Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat 

Piła Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wysoka 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca 

Rawicz Pakosław 

Słupca Lądek, Ostrowite, Słupca (gm. w.), Strzałkowo 

Szamotuły Obrzycko (gm. m.), Obrzycko (gm. w.), Ostroróg 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy 

Śrem Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek (gm. w.), Uniejów, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn Siedlec 

Września Kołaczkowo, Miłosław 

Złotów Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (gm. w.) 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, 
Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków 

Konin 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare 
Miasto, Ślesin 

Leszno Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań – 

Wałcz Okonek 
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Załącznik 11AB. 
Korzystający z lecznictwa szpitalnego w Międzychodzie, Kole i Środzie Wielkopolskiej (A) oraz Chodzieży, Wolsztynie i Kępnie (B) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 
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Załącznik 11CD. 
Korzystający z lecznictwa szpitalnego w Trzciance, Gostyniu i Turku (C) oraz Nowym Tomyślu, Gnieźnie i Ostrzeszowie (D) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 
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Załącznik 11EF. 
Korzystający z lecznictwa szpitalnego w Szamotułach, Koninie i Lesznie (E) oraz Złotowie, Kościanie i Pleszewie (F) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 
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Załącznik 11GH. 
Korzystający z lecznictwa szpitalnego w Czarnkowie, Grodzisku Wielkopolskim, Słupcy i Krotoszynie (G) oraz Wągrowcu, Wrześni i Rawiczu (H) 

w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 
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Załącznik 11IJ. 
Korzystający z lecznictwa szpitalnego w Obornikach i Jarocinie (I) oraz Pile i Śremie (J) w 2018 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 
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Załącznik 12. 
Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie lecznictwa szpitalnego 

(wariant 1 – kryterium 30 osób na 1 000 ludności) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Budzyń, Chodzież (gm. w.), Margonin, Szamocin 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz, Połajewo, Wieleń* 

Trzcianka Krzyż Wielkopolski, Wieleń* 

Gniezno Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno 

Gostyń Borek Wielkopolski, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec 

Grodzisk Wielkopolski Granowo, Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo 

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica 

Koło 
Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło (gm. w.), Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, 
Przedecz 

Kościan Czempiń, Kościan (gm. w.), Krzywiń, Śmigiel 

Krotoszyn Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny 

Międzychód Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki Rogoźno, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski – 

Ostrzeszów Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat 

Piła Kaczory, Szydłowo, Ujście 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki 

Rawicz Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz 

Słupca Lądek, Orchowo, Ostrowite*, Powidz, Pyzdry, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko (gm. m.), Obrzycko (gm. w.), Ostroróg, Pniewy, Wronki 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą 

Śrem Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn Siedlec 

Września Kołaczkowo, Miłosław, Nekla 

Złotów Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (gm. w.) 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, 
Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków 

Konin Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Rychwał, Stare Miasto, Ślesin 

Leszno Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań Buk, Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Ostrowite*, Pobiedziska, Swarzędz, Tarnowo Podgórne 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 
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Załącznik 13. 

Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie lecznictwa szpitalnego 

(wariant 2 – kryterium 50 osób na 1 000 ludności) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania  

Chodzież – 

Czarnków Czarnków (gm. w.), Lubasz, Połajewo 

Trzcianka – 

Gniezno – 

Gostyń Krobia, Piaski 

Grodzisk Wielkopolski – 

Jarocin Jaraczewo, Żerków 

Kępno – 

Koło Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Przedecz 

Kościan – 

Krotoszyn Rozdrażew 

Międzychód Sieraków 

Nowy Tomyśl – 

Oborniki – 

Ostrów Wielkopolski – 

Ostrzeszów – 

Piła – 

Pleszew – 

Rawicz Miejska Górka, Pakosław 

Słupca Ostrowite*, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły Obrzycko (gm. m.), Ostroróg 

Środa Wielkopolska – 

Śrem – 

Turek Dobra, Kawęczyn 

Wągrowiec Mieścisko 

Wolsztyn Siedlec 

Września – 

Złotów Lipka, Tarnówka, Zakrzewo 

Kalisz – 

Konin – 

Leszno – 

Poznań Ostrowite* 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 
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Załącznik 14. 

Wykaz gmin w obszarach oddziaływania miast powiatowych w zakresie transportu zbiorowego 

(kryterium 12 połączeń na dobę) 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Chodzież (gm. w.), Ujście 

Czarnków Czarnków (gm. w.) 

Trzcianka – 

Gniezno Czerniejewo, Gniezno (gm. w.), Trzemeszno 

Gostyń – 

Grodzisk Wielkopolski Granowo 

Jarocin Kotlin, Koźmin Wielkopolski* 

Kępno Bralin*, Sokolniki*, Syców* 

Koło Kłodawa, Koło (gm. w.) 

Kościan Czempiń, Kościan (gm. w.) 

Krotoszyn Cieszków*, Koźmin Wielkopolski*, Zduny 

Międzychód – 

Nowy Tomyśl Opalenica, Zbąszynek**, Zbąszyń 

Oborniki Rogoźno 

Ostrów Wielkopolski Przygodzice, Ostrów Wielkopolski (gm. w.) 

Ostrzeszów – 

Piła Jastrowie, Krajenka*, Wyrzysk, Wysoka 

Pleszew Czermin, Dobrzyca, Gołuchów 

Rawicz Bojanowo, Oborniki Śląskie, Żmigród* 

Słupca Słupca (gm. w.), Strzałkowo 

Szamotuły Wronki 

Środa Wielkopolska Krzykosy 

Śrem Dolsk*, Kórnik* 

Turek Tuliszków*, Turek (gm. w.) 

Wągrowiec Skoki, Wągrowiec (gm. w.) 

Wolsztyn – 

Września Nekla 

Złotów Krajenka*, Złotów (gm. w.) 

Kalisz Błaszki*, Brzeziny, Opatówek 

Konin Golina, Kramsk, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków* 

Leszno Lipno, Żmigród* 

Poznań 
Buk, Czerwonak, Dolsk*, Dopiewo, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik*, Luboń, 
Mosina, Murowana Goślina, Pniewy, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, 
Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl 

* Gmina w strefie konkurencyjnego oddziaływania dwóch miast powiatowych 
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Załącznik 15AB. 
Obszary ciążenia do miast powiatowych województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji i danych dotyczących  

liczby ludności (A) oraz liczby podmiotów gospodarczych (B) w 2017 roku 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 15CD. 
Obszary ciążenia do miast powiatowych województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji i danych dotyczących  

liczby pracujących (C) oraz liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych (D) w 2017 roku 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 15E. 
Obszary ciążenia do miast powiatowych województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji i danych dotyczących  

liczby porad lekarskich udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (E) w 2017 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 16A. 
Wykaz gmin w obszarach ciążenia oraz gmin nieobjętych oddziaływaniem miast powiatowych 

województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji i danych 
dotyczących liczby ludności w 2017 roku 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Margonin, Szamocin 

Czarnków Lubasz  

Trzcianka Człopa, Wieleń  

Gniezno Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Rogowo, Trzemeszno, Witkowo 

Gostyń Borek Wielkopolski, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Pępowo, Piaski, Poniec  

Grodzisk Wielkopolski Opalenica, Rakoniewice, Wielichowo  

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków  

Kępno Baranów, Bralin, Doruchów, Perzów, Trzcinica  

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Izbica Kujawska, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz 

Kościan Czempiń, Kamieniec, Śmigiel 

Krotoszyn Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny 

Międzychód Kwilcz, Przytoczna, Sieraków 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki Połajewo, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie 

Ostrzeszów Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Międzybórz, Mikstat 

Piła Białośliwie, Kaczory, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wysoka  

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki 

Rawicz Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz, Żmigród  

Słupca Lądek, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły Chrzypsko Wielkie, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Wronki 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl 

Śrem Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Mycielin, Przykona, Tuliszków, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Rogoźno  

Wolsztyn Kargowa, Przemęt, Siedlec 

Września Czerniejewo, Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry 

Złotów Lipka, Łobżenica, Tarnówka, Zakrzewo 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Czajków, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Goszczanów, 
Koźminek, Kraszewice, Lisków, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Sieroszewice, Stawiszyn, 
Szczytniki, Żelazków  

Konin 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, 
Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

Leszno Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Granowo, Kiszkowo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, 
Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy 
Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne  

Obszar poza zasięgiem 
oddziaływania miast 

powiatowych województwa 
wielkopolskiego 

Chodów, Drawsko, Jastrowie, Jutrosin, Krzyż Wielkopolski, Łęka Opatowska, Okonek, Orchowo, 
Rychtal, Wapno, Wijewo, Wyrzysk  
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Załącznik 16B. 
Wykaz gmin w obszarach oddziaływania oraz gmin nieobjętych oddziaływaniem miast 

powiatowych województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji  
i danych dotyczących liczby podmiotów gospodarczych w 2017 roku  

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Budzyń, Margonin, Szamocin 

Czarnków Lubasz 

Trzcianka Człopa, Wieleń 

Gniezno Janowiec Wielkopolski, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Rogowo, Trzemeszno, Witkowo 

Gostyń Borek Wielkopolski, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Pępowo, Piaski, Poniec 

Grodzisk Wielkopolski Opalenica, Rakoniewice, Wielichowo 

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Doruchów, Perzów, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Izbica Kujawska, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz 

Kościan Czempiń, Kamieniec, Śmigiel 

Krotoszyn Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny 

Międzychód Kwilcz, Przytoczna, Sieraków 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki Połajewo, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie 

Ostrzeszów Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Międzybórz, Mikstat  

Piła Białośliwie, Kaczory, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wysoka 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki  

Rawicz Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz, Żmigród 

Słupca Lądek, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy  

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl 

Śrem Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski  

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Mycielin, Przykona, Tuliszków, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Mieścisko  

Wolsztyn Kargowa, Kolsko, Przemęt, Siedlec  

Września Czerniejewo, Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry  

Złotów Lipka, Łobżenica, Tarnówka, Zakrzewo  

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Czajków, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Goszczanów, 
Koźminek, Kraszewice, Lisków, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Sieroszewice, Stawiszyn, Szczytniki, 
Żelazków 

Konin 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, 
Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

Leszno Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań 
Buk, Chrzypsko Wielkie, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Granowo, Kiszkowo, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, 
Rogoźno, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Wronki 

Obszar poza zasięgiem 
oddziaływania miast 

powiatowych województwa 
wielkopolskiego 

Chodów, Drawsko, Jastrowie, Jutrosin, Krzyż Wielkopolski, Łęka Opatowska, Okonek, Orchowo, 
Rychtal, Wapno, Wijewo, Wyrzysk 
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Załącznik 16C. 

Wykaz gmin w obszarach oddziaływania oraz gmin nieobjętych oddziaływaniem miast 

powiatowych województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji  

i danych dotyczących liczby pracujących w 2017 roku 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Budzyń, Margonin, Szamocin 

Czarnków Lubasz, Wieleń 

Trzcianka Człopa 

Gniezno Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Rogowo, Trzemeszno, Witkowo 

Gostyń Borek Wielkopolski, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Pępowo, Piaski, Poniec 

Grodzisk Wielkopolski Opalenica, Rakoniewice, Wielichowo 

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Doruchów, Perzów, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Izbica Kujawska, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz 

Kościan Czempiń, Kamieniec, Śmigiel 

Krotoszyn Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny 

Międzychód Kwilcz, Przytoczna, Sieraków 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki Połajewo, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie 

Ostrzeszów Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Międzybórz, Mikstat 

Piła Białośliwie, Kaczory, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wysoka 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki 

Rawicz Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz, Żmigród 

Słupca Lądek, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Miłosław, Zaniemyśl 

Śrem Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Mycielin, Przykona, Tuliszków, Uniejów, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Mieścisko 

Wolsztyn Kargowa, Kolsko, Przemęt, Siedlec 

Września Czerniejewo, Kołaczkowo, Nekla, Pyzdry 

Złotów Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Goszczanów, Koźminek, 
Kraszewice, Lisków, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Sieroszewice, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków 

Konin 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, 
Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

Leszno Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań 
Buk, Chrzypsko Wielkie, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Granowo, Kiszkowo, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, 
Rogoźno, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Wronki 

Obszar poza zasięgiem 
oddziaływania miast 

powiatowych województwa 
wielkopolskiego 

Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Jutrosin, Krzyż Wielkopolski, Łęka Opatowska, Orchowo, 
Rychtal, Wapno, Wijewo, Wyrzysk  
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Załącznik 16D. 

Wykaz gmin w obszarach oddziaływania oraz gmin nieobjętych oddziaływaniem miast 

powiatowych województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji  

i danych dotyczących liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w 2017 roku 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Budzyń, Margonin, Szamocin 

Czarnków Lubasz, Połajewo, Wieleń 

Trzcianka Człopa 

Gniezno Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Rogowo, Trzemeszno, Witkowo 

Gostyń Krobia, Pępowo, Piaski 

Grodzisk Wielkopolski Granowo, Kamieniec, Opalenica, Rakoniewice, Wielichowo 

Jarocin Borek Wielkopolski, Jaraczewo, Kotlin, Koźmin Wielkopolski, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Doruchów, Łęka Opatowska, Perzów, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Izbica Kujawska, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz 

Kościan Czempiń, Śmigiel 

Krotoszyn Kobylin, Pogorzela, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny 

Międzychód Kwilcz, Przytoczna, Pszczew, Sieraków 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski Odolanów, Przygodzice, Raszków 

Ostrzeszów Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Międzybórz, Mikstat, Sośnie 

Piła Białośliwie, Kaczory, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wysoka 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki 

Rawicz Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz, Żmigród 

Słupca Lądek, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły Chrzypsko Wielkie, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Wronki 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl 

Śrem Brodnica, Dolsk, Krzywiń, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Mycielin, Przykona, Tuliszków, Uniejów, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Rogoźno 

Wolsztyn Kargowa, Kolsko, Przemęt, Siedlec 

Września Czerniejewo, Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry 

Złotów Lipka, Łobżenica, Tarnówka, Zakrzewo 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Czajków, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Goszczanów, 
Koźminek, Kraszewice, Lisków, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Sieroszewice, Stawiszyn, Szczytniki, 
Żelazków 

Konin 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, 
Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

Leszno Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kiszkowo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, 
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, 
Swarzędz, Tarnowo Podgórne 

Obszar poza zasięgiem 
oddziaływania miast 

powiatowych województwa 
wielkopolskiego 

Chodów, Drawsko, Jastrowie, Jutrosin, Krzyż Wielkopolski, Okonek, Orchowo, Rychtal, Wapno, 
Wijewo, Wyrzysk  
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Załącznik 16E. 

Wykaz gmin w obszarach oddziaływania oraz gmin nieobjętych oddziaływaniem miast 

powiatowych województwa wielkopolskiego – delimitacja na podstawie modelu grawitacji  

i danych dotyczących liczby porad lekarskich udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej w 2017 roku 

Rdzeń obszaru 
oddziaływania 

Gminy w zasięgu oddziaływania 

Chodzież Budzyń, Szamocin 

Czarnków Lubasz, Wieleń 

Trzcianka Człopa 

Gniezno Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Rogowo, Trzemeszno, Witkowo 

Gostyń Borek Wielkopolski, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Pępowo, Piaski, Poniec 

Grodzisk Wielkopolski Opalenica, Rakoniewice, Wielichowo 

Jarocin Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków 

Kępno Baranów, Bralin, Doruchów, Perzów, Trzcinica 

Koło Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Izbica Kujawska, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz 

Kościan Czempiń, Kamieniec, Śmigiel 

Krotoszyn Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny 

Międzychód Kwilcz, Przytoczna, Sieraków 

Nowy Tomyśl Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń 

Oborniki Połajewo, Ryczywół 

Ostrów Wielkopolski Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie 

Ostrzeszów Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Mikstat 

Piła Białośliwie, Kaczory, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wysoka 

Pleszew Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki 

Rawicz Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław, Wąsosz, Żmigród 

Słupca Lądek, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów 

Szamotuły Chrzypsko Wielkie, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy 

Środa Wielkopolska Dominowo, Krzykosy, Miłosław, Zaniemyśl 

Śrem Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski 

Turek Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Mycielin, Przykona, Tuliszków, Władysławów 

Wągrowiec Damasławek, Gołańcz, Margonin, Mieścisko 

Wolsztyn Przemęt, Siedlec 

Września Czerniejewo, Kołaczkowo, Nekla, Pyzdry 

Złotów Lipka, Łobżenica, Tarnówka, Zakrzewo 

Kalisz 
Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Czajków, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Goszczanów, 
Koźminek, Kraszewice, Lisków, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Sieroszewice, Stawiszyn, Szczytniki, 
Żelazków 

Konin 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, 
Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

Leszno Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice 

Poznań 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Granowo, Kiszkowo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, 
Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rogoźno, Rokietnica, Skoki, 
Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Wronki 

Obszar poza zasięgiem 
oddziaływania miast 

powiatowych województwa 
wielkopolskiego 

Chodów, Drawsko, Jastrowie, Jutrosin, Krzyż Wielkopolski, Łęka Opatowska, Okonek, Orchowo, 
Rychtal, Wapno, Wijewo, Wyrzysk  



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
422 

Załącznik 17AB. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: dynamika ludności w latach 2007-2017 (A) oraz gęstość zaludnienia w 2017 roku (B)  

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17CD. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (C) oraz liczba podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności (D) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17EF. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności (E) oraz dochody budżetów gmin  
z podatku dochodowego od osób fizycznych per capita (F) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17GH. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: liczba bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym (G) oraz liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym (H) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17IJ. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: udział beneficjentów pomocy społecznej poniżej kryterium dochodowego w ludności ogółem (I) oraz odsetek 
ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej (J) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17KL. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej (K) oraz liczba mieszkań na 1 000 ludności (L) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17MN. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności (M) oraz odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym (N) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17OP. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkole podstawowej (O) oraz liczba porad lekarskich udzielonych  
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca (P) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17QR. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 
województwa wielkopolskiego: odpady zebrane selektywnie w ciągu roku z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca (Q) oraz odsetek ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków (R) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17ST. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 
województwa wielkopolskiego: udział lasów i terenów zieleni w powierzchni ogółem (S) oraz liczba obiektów noclegowych na 10 tys. ludności (T) 

w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 17UW. 
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej gmin wchodzących w skład wyznaczonych obszarów oddziaływania miast średnich 

województwa wielkopolskiego: liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (U) oraz liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym na 
1 000 ludności (W) w 2017 roku 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik 18A. Sylwetka Chodzieży 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 13 – 

Ludność (os.) 18 877 95,9 

Saldo migracji na 1 000 ludności -4,1 -1,7 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -2,5 -1,9 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,9 119,0 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 144 108,0 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 11 100,0 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

4,1 -5,0 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

143 112,6 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 0,5 28,6 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 94,8 +2,2 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 97,5 +7,3 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,7 0,0 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 626,5 38,1 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 5,0 +5,0 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 7,9 109,5 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 38 146,2 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 31,7 – 

Mocne strony*: 

 naturalne ukształtowanie terenu, dobra komunikacja na linii północ – południe (DK11, linia kolejowa), 

 kapitał ludzki,  

 duża liczba działań oddolnych, aktywność mieszkańców, współpraca z samorządem. 

Słabe strony*: 

 obszar „zamknięty” granicami administracyjnymi (brak możliwości rozwoju przestrzennego),  

 brak możliwości przeznaczania terenów pod duże inwestycje i przemysł,  

 śladowa liczba dużych pracodawców. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18B. Sylwetka Czarnkowa 

 

Nazwa wskaźnika  2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 10 – 

Ludność (os.) 10 784 94,6 

Saldo migracji na 1 000 ludności -8,6 +5,4 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -1,8 -2,9 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

67,3 127,5 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 078 108,8 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 17 100,0 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

1,7 -4,5 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

135 113,4 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 0,6 80,0 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 95,0 +0,4 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 95,5 +0,6 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,3 -0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 10 226,2 3 422,4 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 7,6 +7,6 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 4,2 72,1 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 28 147,4 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 19,7 – 

Mocne strony*: 

 wykorzystanie walorów miasta dla jego rozwoju gospodarczego,  

 rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost poziomu życia mieszkańców, 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej w mieście. 

Słabe strony*: 

 deficyt wolnych obszarów, w tym umocnionych, 

 brak komunikacji łączącej miasto z innymi miejscowościami ze względu na nieopłacalność przedsięwzięć z tego 
zakresu, 

 niewielka aktywność społeczności lokalnej, a tym samym niska przedsiębiorczość,  

 brak samodzielności organizacji pozarządowych. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18C. Sylwetka Gniezna 

 

Nazwa wskaźnika  2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 41 – 

Ludność (os.) 68 943 98,1 

Saldo migracji na 1 000 ludności -1,9 +0,5 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,2 -0,9 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

67,1 120,9 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 260 98,7 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 110 122,2 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

4,0 -3,8 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

156 98,7 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 4,1 122,6 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 88,5 +1,4 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 87,4 -0,7 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 3,0 +0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 1 083,7 141,9 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 9,4 +6,4 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 9,3 92,8 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 34 141,7 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 20,2 – 

Mocne strony*: 

 bliskość do autostrady A2 i do pozostałych ważnych ciągów komunikacyjnych,  

 duży potencjał i wysoka aktywność małych i średnich przedsiębiorstw,  

 skuteczność w zakresie pozyskania środków unijnych na realizację projektów. 

Słabe strony*: 

 brak połączenia miasta Gniezna z gminą Gniezno w jedną jednostkę samorządową,  

 brak terenów inwestycyjnych,  

 brak wykwalifikowanej kadry pracowników. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18D. Sylwetka Gostynia 

 

Nazwa wskaźnika  2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 11 – 

Ludność (os.) 20 182 99,4 

Saldo migracji na 1 000 ludności -1,7 +4,6 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 4,3 +1,7 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

61,8 118,8 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 225 100,9 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 30 125,0 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

4,8 -3,8 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

152 102,7 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 7,3 479,1 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 99,9 +6,2 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 92,6 -3,3 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 3,5 +0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 1 515,2 203,9 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 13,7 +3,9 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 7,3 100,6 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 36 138,5 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 8,0 – 

Mocne strony*: 

 duża liczba podmiotów gospodarczych, 

 dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna,  

 wysoka jakość życia. 

Słabe strony*: 

 problem braku rąk do pracy, 

 niezadawalający stan ochrony środowiska naturalnego, 

 niski przyrost naturalny. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18E. Sylwetka Grodziska Wielkopolskiego 

 

Nazwa wskaźnika  2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 18 – 

Ludność (os.) 14 595 103,2 

Saldo migracji na 1 000 ludności 2,3 -0,5 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 5,5 +4,3 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

60,2 115,1 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 256 107,9 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 38 122,6 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,4 -3,2 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

151 105,6 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 9,5 182,4 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 90,9 +15,8 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 79,1 -4,5 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,3 +0,3 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 1 885,5 
373,1 

(2013=100) 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 5,4 +5,4 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 26,2 122,9 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 33 165,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 14,8 – 

Mocne strony*: 

 dobra lokalizacja (50 km od Poznania),  

 organizacje pozarządowe,  

 dobrze prosperujące firmy. 

Słabe strony*: 

 niedobór terenów inwestycyjnych stanowiących własność gminy,  

 niedobór zakładów pracy o charakterze przemysłowym,  

 brak filii uczelni wyższej. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18F. Sylwetka Jarocina 

 

Nazwa wskaźnika  2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 16 – 

Ludność (os.) 26 238 99,8 

Saldo migracji na 1 000 ludności -5,3 -3,6 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 1,7 +2,0 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

65,8 123,5 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 154 104,8 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 46 127,8 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,7 -4,5 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

140 107,7 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 3,1 123,1 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 92,0 -0,3 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 83,0 +2,2 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 3,6 -0,6 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 1 049,3 355,9 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 9,9 +7,1 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 10,6 107,2 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 53 120,5 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 33,8 – 

Mocne strony*: 

 dobre skomunikowanie z Poznaniem (drogowe i kolejowe), 

 nasycenie infrastrukturą sieciową (sieć wodociągowa, gazowa, teleenergetyczna) terenów przeznaczonych pod 
działalność gospodarczą), 

 duża dostępność i wysoka jakość usług komunalnych, 

 poczucie bezpieczeństwa, 

 bardzo dobrze prosperująca gospodarka mieszkaniowa. 

Słabe strony*: 

 niskie zarobki mieszkańców, 

 niedostateczna liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18G. Sylwetka Kępna 

 

Nazwa wskaźnika  2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 8 – 

Ludność (os.) 14 190 96,4 

Saldo migracji na 1 000 ludności -7,0 -2,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -1,0 -2,7 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

65,6 123,5 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 467 104,0 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 31 110,7 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,2 -3,2 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

177 104,1 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 5,8 218,1 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 92,1 +4,6 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 80,0 +0,7 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 4,0 -0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 573,2 417,8 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 22,9 +22,9 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 3,2 
100,8 

(2016=100) 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 39 150,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 30,4 – 

Mocne strony*: 

 silnie rozwinięty przemysł meblowy i bardzo niskie bezrobocie, 

 położenie na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S8 i drogi krajowej nr 11, 

 dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, internet). 

Słabe strony*: 

 brak gruntów przeznaczonych w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe wysokie, 

 brak w centrum miasta gruntów przeznaczonych w MPZP pod handel wielkopowierzchniowy, 

 problem braku rąk do pracy. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18H. Sylwetka Koła 

 

Nazwa wskaźnika  2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 14 – 

Ludność (os.) 22 227 95,7 

Saldo migracji na 1 000 ludności -7,2 +0,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -1,7 -0,5 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

68,7 130,1 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 178 98,9 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 30 107,1 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,8 -5,8 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

150 103,4 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 0,4 14,5 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 88,1 +0,6 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 8,9 +0,8 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 2,5 -6,2 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 8 736,5 1 512,6 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 8,5 +1,9 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 4,1 114,6 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 27 150,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 37,4 – 

Mocne strony*: 

 węzłowe, transportowe położenie komunikacyjne, 

 złoża geotermalne, 

 dobrze rozwinięta edukacja w mieście, bardzo dobra baza sportowa, 

 dostępność usług z zakresu ochrony zdrowia, 

 istnienie kilku kluczowych zakładów produkcyjnych, rozwinięty przemysł. 

Słabe strony*: 

 kurczący się potencjał terenów inwestycyjnych, 

 problemy demograficzne. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18I. Sylwetka Konina 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 82 – 

Ludność (os.) 74 834 95,7 

Saldo migracji na 1 000 ludności -5,1 +1,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -1,3 -1,8 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,8 120,8 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 104 106,4 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 116 101,8 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

5,9 -3,5 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

136 108,8 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 1,8 187,4 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 93,0 +1,3 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 33,1 +0,2 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 3,1 +1,2 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 4 659,4 194,4 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 11,6 +7,3 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 2,7 65,6 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 34 136,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 28,7 – 

Mocne strony*: 

 odnawialne źródła energii, 

 branża logistyczna,  

 lokalizacja miasta. 

Słabe strony*: 

 migracje ludności – odpływ ludności z miasta,  

 restrukturyzacja branży paliwowo-energetycznej, 

 niski poziom przedsiębiorczości. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18J. Sylwetka Kościana 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 9 – 

Ludność (os.) 23 907 99,1 

Saldo migracji na 1 000 ludności -1,0 +4,4 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 1,3 -0,5 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

64,1 118,0 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 175 99,7 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 28 121,7 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,0 -2,3 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

147 102,1 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 7,4 306,7 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 95,3 +0,3 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 95,9 -3,4 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 9,4 +1,2 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 14 220,7 6 250,9 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 3,1 +3,1 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 5,1 359,2 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 36 124,1 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 11,4 – 

Mocne strony*: 

 tereny rekreacyjne,  

 położenie miasta w układzie komunikacyjnym regionu, 

 przedsiębiorczość mieszkańców. 

Słabe strony*: 

 niedostateczna ochrona środowiska,  

 niedorozwój infrastruktury technicznej,  

 zbyt wolne tempo rewitalizacji. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18K. Sylwetka Krotoszyna 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 23 – 

Ludność (os.) 29 109 98,5 

Saldo migracji na 1 000 ludności -0,8 +3,5 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 1,0 +0,2 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

63,2 115,3 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 065 109,8 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 33 106,5 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,0 -4,0 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

126 108,6 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 4,9 138,3 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 86,1 +1,1 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 79,7 +0,7 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,4 -0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 543,4 283,6 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 9,6 +5,3 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 6,5 99,5 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 44 129,4 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 17,8 – 

Mocne strony*: 

 silna gospodarka,  

 silne rolnictwo,  

 potencjał społeczny. 

Słabe strony*: 

 brak dobrych połączeń komunikacyjnych (drogi, kolej) ze stolicą województwa,  

 brak obwodnicy miasta, 

 niski przyrost naturalny. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18L. Sylwetka Leszna 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 32 – 

Ludność (os.) 64 197 99,2 

Saldo migracji na 1 000 ludności -3,2 -1,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 2,2 -0,7 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

67,7 123,8 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 408 104,8 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 162 117,4 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,4 -2,6 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

163 103,2 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 2,8 106,9 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 98,0 +4,4 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 87,4 -4,3 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 2,5 -0,4 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 15 976,1 169,7 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 12,4 +8,1 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 4,5 81,7 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 48 145,5 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 21,4 – 

Mocne strony*: 

 rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna,  

 niskie koszty przygotowania i prowadzenia projektów inwestycyjnych, 

 wysoka kultura pracy mieszkańców. 

Słabe strony*: 

 konkurencja ośrodków metropolitalnych, 

 zbyt rozległy transfer pakietu socjalnego,  

 zbyt niskie dochody z CIT, PIT, brak udziału JST w dochodach z VAT przy dużym wzroście liczby zadań 
zleconych i własnych. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18M. Sylwetka Międzychodu 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 7 – 

Ludność (os.) 10 660 97,7 

Saldo migracji na 1 000 ludności -2,6 +1,9 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,0 -0,5 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

64,7 118,9 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 212 101,6 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 26 100,0 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,2 -3,3 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

133 102,3 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 4,0 62,0 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 92,8 +0,5 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 95,0 +9,6 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 3,2 +0,3 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 97,7 
85,7  

(2012=100) 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 33,3 +26,2 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 4,2 98,0 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 44 169,2 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 12,2 – 

Mocne strony*: 

 aktywna polityka prorodzinna, w tym dobrze rozwinięta sieć opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola, szkoły), 

 projektowana intensywna odnowa drzewostanu Puszczy Noteckiej, w tym możliwość rozwoju przemysłu 
drzewnego, ze względu na duże zasoby surowca – Puszcza Notecka jest w okresie rębności, 

 korzystna lokalizacja. 

Słabe strony*: 

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura energetyczna, co naraża przyszłych inwestorów na duże wydatki 
inwestycyjne, 

 odpływ wykształconej ludności,  

 braki w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,  

 brak połączenia kolejowego z stolicą regionu, 

 poziom wyeksploatowania infrastruktury drogowej (wojewódzkiej), braki dotyczące ścieżek rowerowych. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18N. Sylwetka Nowego Tomyśla 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 5 – 

Ludność (os.) 14 702 97,4 

Saldo migracji na 1 000 ludności -8,5 -1,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 2,7 -1,1 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,1 126,9 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 441 101,1 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 71 118,3 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

1,3 -2,5 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

162 102,5 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 5,2 861,7 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 99,9 +5,7 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 93,6 -2,4 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 11,9 0,0 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 1 013,7 130,3 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 14,4 -0,6 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 7,8 83,0 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 37 176,2 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 20,1 – 

Mocne strony*: 

 dogodne położenie gminy (niewielka odległość od Poznania, przebieg autostrady A2, dobrze rozwinięta 
infrastruktura kolejowa, stosunkowo mała odległość do przejścia granicznego i Berlina), 

 atrakcyjne środowisko przyrodnicze (dużo terenów zieleni, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, pomniki przyrody, 
wydmy Sandru Nowotomyskiego, parki dworskie), 

 dziedzictwo kulturowe (zabudowa olęderska), 

 dogodne warunki inwestycyjne (współpraca z zagranicznymi inwestorami). 

Słabe strony*: 

 niespójność przepisów prawnych, 

 niechęć mieszkańców do wprowadzania zmian, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 wysoki poziom niskiej emisji, 

 brak wyznaczonej strefy przemysłowej i terenów przeznaczonych pod inwestycje (aktualnie studium 
zagospodarowania w opracowaniu), 

 zły stan dróg na terenach wiejskich. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18O. Sylwetka Obornik 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 14 – 

Ludność (os.) 18 341 99,9 

Saldo migracji na 1 000 ludności -2,8 -2,0 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,1 -3,5 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

64,2 124,4 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 352 100,1 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 53 108,2 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku 
produkcyjnym) (%) 

2,3 -3,3 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

163 99,4 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 1,6 49,2 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 94,0 +1,4 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 87,3 +2,5 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,8 +0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 720,5 401,6 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 9,6 +2,4 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 0,9 31,5 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 29 152,6 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 38,8 – 

Mocne strony*: 

 bliskość miasta wojewódzkiego, 

 członkostwo w Metropolii Poznań,  

 tradycje przedsiębiorczości. 

Słabe strony*: 

 problemy komunikacyjne, 

 brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, 

 brak wykfalifikowanej kadry pracowników. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18P. Sylwetka Ostrzeszowa 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 12 – 

Ludność (os.) 14 325 97,9 

Saldo migracji na 1 000 ludności -4,4 -1,2 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 1,0 +0,1 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,5 123,6 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 398 109,0 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 29 111,5 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

4,1 -3,4 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

176 112,1 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 5,2 294,4 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 90,1 +0,7 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 75,3 -4,2 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,6 0,0 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 933,9 273,5 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 17,0 +11,7 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 6,7 84,5 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 54 122,7 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 41,4 – 

Mocne strony*: 

 przedsiębiorczość mieszkańców, 

 istnienie strefy ekonomicznej, 

 infrastruktura sportowo-rekreacyjna. 

Słabe strony*: 

 brak drogi ekspresowej do Poznania, 

 brak obwodnicy drogi wojewódzkiej 449, 

 niewystarczająco rozwinięta infrastruktura w zakresie sieci gazowej i ciepłowniczej. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18R. Sylwetka Piły 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 103 – 

Ludność (os.) 73 791 98,6 

Saldo migracji na 1 000 ludności -1,7 -0,1 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,2 -0,9 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

64,8 123,4 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 155 102,1 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 100 120,5 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,3 -3,5 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

142 104,4 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 2,9 117,8 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 95,3 +0,2 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 85,0 -5,0 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,3 +0,4 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 4 061,2 127,5 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 13,0 +8,4 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 9,7 92,0 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 37 142,3 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 21,3 – 

Mocne strony*: 

 rosnąca atrakcyjność inwestycyjna miasta (m. in. planowanie przestrzenne, uporządkowana struktura własności 
terenów inwestycyjnych oraz plany modernizacji regionalnego układu komunikacyjnego, duży potencjał 
rozwojowy obszarów powojskowych i poprzemysłowych po rewitalizacji), 

 ważny węzeł komunikacyjny w układzie regionalnym oraz lokalnym (poprawa dostępności komunikacyjnej Piły 
w układzie regionalnym i krajowym wskutek inwestycji realizowanych na szczeblach krajowym oraz regionalnym, 
integracja różnych środków transportu w układzie regionalnym oraz lokalnym w oparciu o węzeł komunikacyjny 
w Pile), 

 integracja obszaru funkcjonalnego miasta Piły wokół wspólnych celów rozwojowych. 

Słabe strony*: 

 niedostateczne powiązania transportowe i komunikacyjne z przestrzenią kraju, w szczególności z siecią 
autostrad i dróg krajowych (sieć TEN-T), niewykorzystany potencjał pilskiego lotniska,  

 starzenie się społeczeństwa, co w perspektywie długoterminowej może być barierą dla rozwijającego się rynku 
pracy, 

 ryzyko odpływu kapitału ludzkiego z Piły w przypadku braku zaspokojenia ich aspiracji zawodowych, 
w szczególności związanych z poziomem wykształcenia oraz zarobkami. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18S. Sylwetka Pleszewa 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 13 – 

Ludność (os.) 17 437 97,1 

Saldo migracji na 1 000 ludności -4,9 -0,7 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -3,8 -2,0 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,8 120,8 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 223 101,0 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 14 93,3 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,6 -5,7 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

146 100,7 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 5,7 364,1 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 86,2 +2,0 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 14,1 +4,2 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 3,1 -0,3 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 554,5 4 995,5 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 18,9 +18,9 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 10,3 151,1 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 69 125,5 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 15,7 – 

Mocne strony*: 

 dominująca rola miasta w powiecie pleszewskim,  

 optymalna sieć placówek oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkola),  

 baza sportowo-rekreacyjna. 

Słabe strony*: 

 niekorzystna struktura demograficzna,  

 jakość powietrza,  

 niedostatecznie rozwinięty transport zbiorowy. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18T. Sylwetka Rawicza 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 8 – 

Ludność (os.) 20 406 96,6 

Saldo migracji na 1 000 ludności -6,0 +0,1 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,3 -0,9 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

67,8 122,6 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 035 105,7 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 34 89,5 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,6 -3,6 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

122 107,0 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 4,4 279,5 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 91,8 +2,9 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 84,5 -4,0 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 4,1 -0,2 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 528,9 263,0 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 4,8 +4,8 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 3,6 102,1 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 30 130,4 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 19,8 – 

Mocne strony*: 

 lokalizacja przy drodze krajowej nr 36 i S5 oraz linii kolejowej E-59 Poznań – Wrocław (bliskość Wrocławia 
umożliwiająca przyciąganie nowych inwestycji), 

 zrewitalizowane i będące w trakcie rewitalizacji obiekty użyteczności publicznej – ratusz, budynki domu kultury 
i przestrzenie zieleni w centrum miasta (Planty), 

 rozbudowana oferta obiektów sportowych (boiska, bieżnia, kort tenisowy, kąpielisko) i instytucji kultury 
(biblioteka, kompleks obiektów domu kultury wraz z terenem rekreacyjnym i muszlą koncertową). 

Słabe strony*: 

 koncentracja niskiej emisji ze źródeł ciepła i kumulacja ruchu samochodowego w centrum miasta,  

 zwarta zabudowa miejska objęta ochroną konserwatora zabytków, ograniczone możliwości zmiany funkcji 
budynków i przestrzeni w centrum,  

 niskie zainteresowanie wolnymi lokalami na działalność gospodarczą,  

 odpływ mieszkańców do dużych aglomeracji (Wrocław) w poszukiwaniu lepszych warunków życia (miejsca 
pracy, zarobki, infrastruktura, inne elementy) powodujący niskie dochody z PIT, 

 położenie miasta na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, co powoduje wyłączenie 
z obszarów funkcjonalnych byłych miast wojewódzkich – Leszna, Kalisza, Piły. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18U. Sylwetka Słupcy 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 10 – 

Ludność (os.) 13 851 97,6 

Saldo migracji na 1 000 ludności -3,8 +4,9 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,8 -0,8 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,6 130,8 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 305 108,0 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 15 107,1 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

5,0 -4,8 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

164 113,9 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 0,9 88,7 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 90,7 +1,0 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 4,8 +4,8 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 2,2 +0,3 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 6 407,8 287,0 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 7,0 +7,0 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 0,9 
101,5 

(2012=100) 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 48 150,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 45,3 – 

Mocne strony*: 

 korzystne położenie (bliskość autostrady A2), 

 warunki przyrodnicze, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Słabe strony*: 

 niewielki budżet, 

 niewiele terenów inwestycyjnych, 

 otoczenie przez inne gminy wiejskie. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18W. Sylwetka Szamotuł 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 11 – 

Ludność (os.) 18 835 98,9 

Saldo migracji na 1 000 ludności 2,1 +4,1 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 1,0 +1,1 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,8 120,6 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 282 100,9 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 78 106,8 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,7 -4,6 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

157 103,3 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 4,3 269,0 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 92,7 +0,8 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 27,5 +4,2 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 3,7 -0,2 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 2 034,0 156,6 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 6,3 +6,3 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 6,3 164,8 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 40 129,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 22,4 – 

Mocne strony*: 

 korzystne położenie, bliskość dużej aglomeracji (Poznania),  

 duża podaż działek pod budownictwo,  

 dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna. 

Słabe strony*: 

 niezadowalający stan infrastruktury drogowej i okołodrogowej, 

 zbyt mało miejsc pracy na terenie miasta, 

 wysokie koszty oświaty (małe szkoły). 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18X. Sylwetka Śremu 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 12 – 

Ludność (os.) 29 845 98,4 

Saldo migracji na 1 000 ludności -6,4 -1,6 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 4,3 +0,9 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,0 125,5 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 197 106,0 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 56 109,8 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

1,4 -3,4 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

143 105,1 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 5,1 73,4 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 96,3 +0,4 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 96,6 -3,3 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 13,0 -0,2 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 1 107,5 221,4 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 17,6 +10,8 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 4,2 64,6 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 29 126,1 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 23,4 – 

Mocne strony*: 

 stabilność w zakresie lokalnych opłat i stawek podatkowych,  

 bezpłatna komunikacja miejska,  

 pełna dostępność do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Słabe strony*: 

 system połączenia ze stolicą regionu, 

 niedobór pracowników, 

 brak autostrady. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18Y. Sylwetka Środy Wielkopolskiej  

 

Nazwa wskaźnika 

 
2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 20 – 

Ludność (os.) 23 124 103,4 

Saldo migracji na 1 000 ludności 2,9 +1,7 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 5,9 +3,5 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

64,0 121,4 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 197 102,2 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 40 108,1 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

4,2 -4,2 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

141 103,7 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 9,6 165,7 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 81,8 -0,7 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 91,1 -0,3 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,7 -0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 806,1 642,8 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 13,6 +13,6 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 6,7 148,0 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 37 137,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 16,2 – 

Mocne strony*: 

 dobra lokalizacja na szlakach komunikacyjnych (drogowych i kolejowym), 

 dywersyfikacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw na terenie gminy, 

 liczne miejsca pracy w rozwijających się firmach, 

 zasoby siły roboczej. 

Słabe strony*: 

 brak polityki proinwestycyjnej, 

 brak efektywnego planowania/zarządzania ładem przestrzennym i infrastrukturalnym, 

 brak możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych dla celów turystycznych, 

 dysproporcje rozwojowe poszczególnych sołectw na terenie gminy. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18Z. Sylwetka Trzcianki  

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 18 – 

Ludność (os.) 17 228 99,0 

Saldo migracji na 1 000 ludności -0,9 +2,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -0,6 -2,0 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

65,4 119,8 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 044 104,9 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 38 105,6 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,2 -6,4 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

124 107,8 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 3,9 114,7 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 94,1 +0,2 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 25,8 +3,6 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 1,7 +0,5 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 248,7 132,9 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 8,1 +8,1 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 3,5 136,9 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 38 165,2 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 22,1 – 

Mocne strony*: 

 wartościowe zasoby środowiska naturalnego sprzyjające rozwojowi aktywnej turystyki i różnych form 
wypoczynku, 

 aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców gminy przejawiająca się zaangażowaniem w działalność na 
rzecz wspólnoty lokalnej, 

 przedsiębiorczy mieszkańcy i podmioty gospodarcze prężnie rozwijające swoją działalność (połączone ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu). 

Słabe strony*: 

 ograniczone możliwości finansowe ze względu na względnie niską nadwyżkę operacyjną w stosunku do 
sygnalizowanych przez społeczność lokalną potrzeb rozwojowych, 

 uzależnienie tempa rozwoju od czynników zewnętrznych (brak własności gruntów, procedury administracyjne, 
ciągłe zmiany w prawodawstwie, konieczność przekonywania innych interesariuszy do współpracy), 

 zmniejszający się ilościowo i jakościowo kapitał ludzki przejawiający się w odpływie osób kreatywnych, przy 
wysokich wydatkach na pomoc społeczną świadczących o niskich dochodach mieszkańców. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18AB. Sylwetka Turku  

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 16 – 

Ludność (os.) 27 311 94,7 

Saldo migracji na 1 000 ludności -7,5 +2,0 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,0 -0,2 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

65,3 120,5 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 992 106,6 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 25 80,6 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

3,2 -4,0 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

124 108,8 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 0,6 100,0 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 95,7 +0,9 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 15,5 +0,5 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 2,6 +1,0 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 7 173,8 362,5 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 23,1 +19,5 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 6,0 106,3 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 33 126,9 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 14,9 – 

Mocne strony*: 

 kompleksowo uzbrojone obszary inwestycyjne,  

 otwór geotermalny (badawczy) w celu wykorzystania go (poprzez inwestycje wytwórcze i dystrybucyjne) 
w całości do celów energetycznych w ramach funkcjonującej sieci ciepłowniczej,  

 wolne tereny pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne. 

Słabe strony*: 

 zamknięcie kopalni i elektrowni stanowiących jedno z większych źródeł wpływów podatkowych dla miasta, 

 niedostatecznie rozwinięty transport zbiorowy (w tym brak linii kolejowej),  

 peryferyjne położenie miasta względem największych ośrodków gospodarczych Wielkopolski, 

 znaczny odpływ ludności w wieku produkcyjnym. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18AC. Sylwetka Wągrowca 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 18 – 

Ludność (os.) 25 607 101,2 

Saldo migracji na 1 000 ludności 1,5 +3,4 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 4,1 +3,3 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

62,9 116,3 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 157 100,8 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 31 103,3 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,8 -7,4 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

151 101,3 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 6,2 148,7 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 93,8 +2,4 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 79,3 -2,4 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 2,0 0,0 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 10 768,4 150,0 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 3,1 +3,1 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 15,6 127,1 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 26 152,9 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 23,9 – 

Mocne strony*: 

 atrakcyjne położenie (walory krajobrazowe i przyrodnicze), czyste środowisko – dobra jakość i duże rezerwy 
wody pitnej,  

 dobre połącznie kolejowe i drogowe z Poznaniem,  

 wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

 dobra baza szkół średnich i duża aktywność w sferze kultury i sportu. 

Słabe strony*: 

 oddalenie od węzłów i głównych szlaków komunikacyjnych (kwestia „przyciągnięcia” inwestorów),  

 brak możliwości rozwoju miasta wynikający z ograniczeń administracyjnych, 

 starzenie się społeczeństwa – odpływ młodzieży do większych ośrodków miejskich. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18AD. Sylwetka Wolsztyna 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 5 – 

Ludność (os.) 13 328 97,1 

Saldo migracji na 1 000 ludności -1,9 -1,9 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 0,3 +0,5 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

69,1 122,5 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 567 106,0 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 49 116,7 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

1,4 -3,2 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

184 104,5 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 3,1 531,0 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 98,3 +0,5 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 98,9 +5,2 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 10,3 -0,1 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 828,2 180,0 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 10,3 +1,9 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 8,9 66,6 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 51 141,7 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 23,3 – 

Mocne strony*: 

 walory kulturowo-turystyczne oraz środowiskowe,  

 dobrze rozwinięta lokalna gospodarka, silny sektor małych i średnich przedsiębiorstw,  

 bardzo wysoka jakość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazowej. 

Słabe strony*: 

 zły stan wód w jeziorach,  

 niekorzystne trendy demograficzne (starzenie się społeczeństwa – szybsze niż średnia krajowa i wojewódzka, 
odpływ młodych mieszkańców),  

 ruch tranzytowy przez miasto Wolsztyn. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 



MIASTA ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU REGIONU 

 

 
460 

Załącznik 18AE. Sylwetka Wrześni 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 13 – 

Ludność (os.) 30 279 102,6 

Saldo migracji na 1 000 ludności 6,0 +8,8 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 2,6 -0,7 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

66,8 120,6 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 380 101,4 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 87 122,5 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

2,3 -5,4 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

171 102,4 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 26,5 498,5 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 92,1 +0,6 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 49,8 +12,3 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 8,3 +0,4 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 220,9 119,5 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 8,4 +8,4 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 5,4 125,1 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 33 117,9 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 13,4 – 

Mocne strony*: 

 infrastruktura techniczna, 

 rozwój gospodarczy – lokowanie nowych firm w mieście, 

 przedsiębiorczość i społeczna aktywność mieszkańców. 

Słabe strony*: 

 dostępność siły roboczej. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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Załącznik 18AF. Sylwetka Złotowa 

 

Nazwa wskaźnika 2017 

Wskaźnik 
dynamiki 

(2011=100)/ 
Zmiana  
w latach 

2011-2017 

Powierzchnia miasta (km2) 12 – 

Ludność (os.) 18 441 98,3 

Saldo migracji na 1 000 ludności -2,3 +1,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności 1,6 -0,6 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na  
100 osób w wieku produkcyjnym) 

62,7 120,1 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności 1 061 121,7 

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym 25 119,0 

Wskaźnik bezrobocia (udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym) 
(%) 

5,2 -3,3 p.p. 

Poziom przedsiębiorczości (liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym) 

123 119,4 

Liczba mieszkań oddanych rocznie do użytku na 1 000 ludności 3,2 256,1 

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 96,0 +1,0 p.p. 

Odsetek osób korzystających z sieci gazowej (%) 13,0 +2,1 p.p. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) 8,4 0,0 p.p. 

Gęstość ścieżek rowerowych (km/10 tys. km2) 12 953,4 125,0 

Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach (%) 9,5 +9,5 p.p. 

Liczba miejsc noclegowych na 1 000 ludności (msc.) 5,3 657,7 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności 39 156,0 

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle odpadów (%) 14,5 – 

Mocne strony*: 

 jeziora,  

 lasy,  

 korzystna lokalizacja. 

Słabe strony*: 

 emigracja młodzieży do większych miast, 

 niedorozwój infrastruktury drogowej, 

 niedostatecznie rozwinięte tereny inwestycyjne. 

* Mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele miast w badaniu ankietowym 
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