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Szanowni Państwo!
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
wspólnie z obserwatoriami innowacji, rynku pracy oraz 
polityki społecznej przygotowało kolejną edycję Biuletynu 
WROT, którą mam przyjemność Państwu polecić  Przygo-
towując poszczególne numery staramy się nadawać im 
określony profil tematyczny  Niniejsze, piąte już z kolei 
wydanie koncentruje się na gospodarce Wielkopolski oraz 
na jej szerokim otoczeniu  Gospodarka regionalna jest dla 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego kluczowym 
obszarem zainteresowania  Wymaga wsparcia w wielu 
obszarach, choć jej podstawowe parametry makroekono-
miczne sytuują Wielkopolskę w czołówce regionów w Pol-
sce, a pod względem przyrostu PKB na mieszkańca oraz 
poziomu stopy bezrobocia jesteśmy w kraju liderem 

Sytuacja w gospodarce to przede wszystkim pochodna 
zachowań przedsiębiorców  Z satysfakcją odnotowujemy, 
że są oni coraz bardziej innowacyjni i skłonni do podejmo-
wania ryzyka  Jest to szczególnie ważne w kontekście wy-
zwań globalnych, zgodnie z którymi konieczna jest wartość 
dodana wynikająca z konkurencyjności mierzonej przede 
wszystkim innowacjami  Konkurencyjność wielkopolskich 
firm to w znacznym stopniu efekt działań Samorządu Wo-
jewództwa  Od wielu lat stosujemy nowoczesne, finansowe 
instrumenty wsparcia, głównie w ramach inicjatywy JESSI-
CA, co dało doskonałe efekty, mierzone choćby liczbą po-
nad 12 tysięcy nowoutworzonych miejsc pracy  Przedsię-
biorstwom służy też wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu  
Szczególnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców 
cieszą się działania na rzecz promocji gospodarki regio-
nalnej na rynkach zewnętrznych, nie tylko europejskich  
Dotąd około 300 firm wzięło udział w licznych misjach go-
spodarczych, na kilku kontynentach  Warunkiem wysokiej 
efektywności wsparcia przedsiębiorstw jest także dobra 
wiedza o stanie gospodarki regionu  Sytuacja jest szcze-
gółowo monitorowana przez wyspecjalizowane jednostki 
organizacyjne samorządowej administracji regionalnej  Pa-
kiet artykułów, jakie zawiera rekomendowany numer Biule-
tynu WROT, to tylko mały, choć znaczący wycinek analitycz-
nej aktywności Samorządu Województwa w tym zakresie 

Zestaw artykułów otwiera analiza aktualnego stanu go-
spodarki województwa wielkopolskiego  Potwierdza ona 
wysoki poziom rozwoju potencjału gospodarczego re-
gionu, lecz z drugiej strony pokazuje, że pogłębia się jego 
polaryzacja  Tempo rozwoju obszarów poza aglomeracja-
mi ciągle nie jest zadowalające  Jest jeszcze wiele do zro-
bienia w takich dziedzinach jak: innowacje, wykorzystanie 

potencjału badawczo-rozwojowego, profil edukacji czy 
spójność komunikacyjna  Samorząd Województwa jest 
świadom tego, że bez sukcesów w tych dziedzinach trud-
no o ograniczenie polaryzacji regionu i o zwiększanie 
spójności województwa  Ogólną charakterystykę gospo-
darki województwa zamyka zestawienie podstawowych 
parametrów ekonomicznych, także na tle regionów zarów-
no krajowych, jak i europejskich 

Kluczowym czynnikiem warunkującym działalność 
gospodarczą jest właściwa podaż pracy, za co odpowia-
da kształcenie zawodowe  Bardzo ważnym zagadnieniem 
dla gospodarki jest analiza, w jakim stopniu edukacja 
zawodowa odpowiada potrzebom rynku pracy, w jakim 
miejscu funkcjonuje szkoła, a w jakim miejscu mieszkają 
jej absolwenci  Często jest tak, że w miejscu zamieszkania 
pracy nie ma, a mobilność mieszkańców jest ograniczona  
Konkludując, systematyczna obserwacja tych zjawisk i re-
agowanie na nie przez dostosowywanie kształcenia do po-
trzeb jest zagadnieniem kluczowym 

Kolejny artykuł Biuletynu dotyczy tak zwanych „inteligent-
nych specjalizacji”  Są nimi takie sektory, w których istnieje 
szczególna możliwość wzrostu konkurencyjności wojewódz-
twa wynikającego z połączenia potencjałów gospodarczego 
i badawczego  Identyfikacja tych obszarów wynika z aktuali-
zacji Regionalnej Strategii Innowacji i jest doskonałym instru-
mentem wyznaczenia kluczowych obszarów koncentracji 
wsparcia gospodarki  Jak podkreśliłem na wstępie, ważnym 
obszarem wsparcia Samorządu Województwa na rzecz go-
spodarki są Instytucje Otoczenia Biznesu  Artykuł w tym za-
kresie jest skrótem znacznie szerszego opracowania  Daje 
wyobrażenie o działalności, zasięgu i strukturze rodzajowej 
tych instytucji  Zestaw artykułów kończy opracowanie na 
temat stanu i perspektyw gospodarki społecznej w regionie  
Choć nie jest to znacząca część gospodarki, jednak z punktu 
widzenia aktywnego rozwiązywania problemów społecz-
nych – kluczowa, szczególnie w Wielkopolsce, która w tym 
zakresie jest jednym z liderów w kraju 

Życzę pouczającej lektury, zapraszając jednocześnie na 
stronę internetową WROT, na której poszczególne zagad-
nienia są prezentowane znacznie szerzej 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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Krzysztof Borkowicz, Agata Jakubowicz
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Departament Polityki Regionalnej  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Analiza potencjałów gospodarki  
województwa wielkopolskiego 

Wielkopolska to drugie co do wielkości (29,8 tys  km2) 
i trzecie pod względem liczby mieszkańców (3 472,6 tys  
osób na koniec 2014 roku) województwo w Polsce  Zalicza-
ne jest do grona najprężniej rozwijających się gospodar-
czo regionów, o czym świadczą wartości podstawowych 
wskaźników rozwoju gospodarczego wyższe od średnich 
dla kraju  Gospodarka województwa wyróżnia się kon-
kurencyjnością, otwartością na rynki międzynarodowe 
i zdywersyfikowaniem  Charakteryzuje ją silnie rozwinięty 
i gałęziowo zróżnicowany przemysł, efektywne i wydajne 
wysokotowarowe rolnictwo oraz dynamicznie rozwijający 
się sektor usług, w tym przede wszystkim usług finanso-
wych i doradczych  

Województwo od dawna przyciąga zagranicznych oraz 
polskich inwestorów, którzy zauważają potencjał zgroma-
dzony w regionie  Wpływ na koncentrację inwestycji zagra-
nicznych ma m in  bezpośrednie sąsiedztwo Niemiec, będą-
cych głównym aktorem wymiany handlowej z Polską, oraz 
coraz gęstsza infrastruktura drogowa i kolejowa o wysokich 
parametrach eksploatacyjnych  Nie bez przyczyny najwięcej 
podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicz-
nego w Polsce (poza województwem mazowieckim) zloka-
lizowanych jest w zachodniej części kraju, w tym w woje-
wództwie wielkopolskim (2,3 tys  podmiotów w 2014 roku)  
W porównaniu do innych regionów, w Wielkopolsce było 
najwięcej przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 pracowni-
ków) z kapitałem zagranicznym – 155 podmiotów 

W 2014 roku w województwie wielkopolskim funkcjo-
nowało ogółem 435 dużych podmiotów gospodarczych 
(9,7% dużych przedsiębiorstw ogółem w kraju)  W pier- 
wszej 100  na „Liście 500 Polityki”1 znalazło się 12 z nich  
Wśród dużych firm z kapitałem zagranicznym można wy-
mienić m in: Jeronimo Martins, GlaxoSmithKline, czy Vol-
kswagen  Nie brak też polskich sukcesów biznesowych, jak 
np: Solaris, Amica, czy Eurocash 

Inwestycje w regionie mogą być lokowane na preferen-
cyjnych warunkach w specjalnie przygotowanych atrak-
cyjnych lokalizacjach oferowanych przez Specjalne Strefy 
Ekonomiczne wraz z ich podstrefami  W 2015 roku pod-
strefy zajmowały łącznie powierzchnię ponad 1037 ha, 
w tym zagospodarowanych było ponad 656 ha  Liczba 

1  Lista 500 Polityki – Ranking 100 największych eksporterów w Pol-
sce w 2012 r  Tygodnik „Polityka” (http://www lista500 polityka 
pl/rankings/export)  Warszawa

utworzonych miejsc pracy wyniosła we wszystkich pod-
strefach wielkopolskich ponad 20 tysięcy  Wiodącymi 
branżami w podstrefach były: metalowa, motoryzacyjna, 
budowlana, wyrobów z tworzyw sztucznych, urządzeń 
elektrycznych i optycznych, meblarska, chemiczna, wy-
robów sanitarnych, konstrukcji stalowych/aluminiowych, 
opakowań i produkcji gazów technicznych  Okres funkcjo-
nowania stref ograniczono do końca 2026 roku 

Wysoki poziom i aktualne trendy rozwoju gospodar-
ki województwa sprawiają, że stopa bezrobocia w regio-
nie należy do najniższych w kraju, a w samym Poznaniu 
w 2015 roku wyniosła zaledwie 2,4%  Niskie bezrobocie 
oraz możliwość znalezienia pracy w różnych branżach spra-
wiają, że mieszkańcy województwa wielkopolskiego sto-
sunkowo rzadko decydują się na emigrację zarobkową  

Ryc. 1. Największe przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim 
w latach 2012-2014 według powiatów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz „Listy 500 
Polityki” – Rankingu największych polskich firm w 2012 r  tygodnika „Polityka”
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Małemu bezrobociu towarzyszy jednak niskie przeciętne 
wynagrodzenie (10  miejsce w kraju w 2014 roku) – średnio 
o 10% mniejsze w porównaniu do innych regionów kraju2  

Istotnym elementem gospodarki Wielkopolski są tak-
że jej mieszkańcy, charakteryzujący się kreatywnością, 
przedsiębiorczością i otwartością na wyzwania  Wysoki 
potencjał kapitału ludzkiego, kształtowany jest m in  dzięki 
obecności w województwie najlepszych uczelni wyższych 
w Polsce (wybrane Wydziały w kategoriach naukowych A+ 
i A Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), takich jak: Uni-
wersytet im  Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uni-
wersytet Przyrodniczy 

Wśród podstawowych, korzystnych czynników rozwoju 
wzrostu gospodarczego Wielkopolski, tworzących jednocze-
śnie potencjał rozwojowy regionu, wymienić można m in: 
•  dogodne położenie komunikacyjne, w tym obecność 

europejskich korytarzy transportowych, głównie na 
linii wschód-zachód i międzynarodowego Portu Lotni-
czego Poznań – Ławica,

•  rozwiniętą infrastrukturę społeczną i kapitału ludzkie-
go (przede wszystkim w aglomeracji poznańskiej), wy-
soką mobilność i kreatywność mieszkańców,

•  wysokie kwalifikacje zasobów pracy przy jednocze-
snym relatywnie niskim koszcie pracy,

•  wysoki poziom przedsiębiorczości (również z zaanga-
żowaniem kapitału zagranicznego),

•  duży potencjał produkcyjny (ze szczególną aktywno-
ścią MŚP), wysoka produktywność rolnictwa, dobrze 
rozwinięty sektor usług, wysoki poziom przedsiębior-
czości (mimo niskiej innowacyjności),

•  znaczny w skali kraju potencjał naukowo-badawczy,
•  rozwiniętą infrastrukturę instytucjonalną w postaci in-

stytucji otoczenia biznesu, dostosowaną do warunków 
gospodarki rynkowej,

•  bogactwo zasobów naturalnych (w tym przede wszy- 
stkim surowców energetycznych),

•  ważną rolę turystyki biznesowej bazującej na rozwinię-
tym ośrodku targowym,

•  wysoką atrakcyjność inwestycyjną wielu obszarów 
(w szczególności aglomeracji poznańskiej) 
Dodatkowo potencjał rozwojowy regionu wzmacniają 

walory środowiska przyrodniczego oraz bogactwo dzie-
dzictwa kulturowego  Czynniki te umożliwiają uruchomie-
nie lokalnych potencjałów różnych jego części 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
Wysoki potencjał gospodarki Wielkopolski podkreślają 
wybrane wskaźniki makroekonomiczne  O ile Wielkopol-
ska jest jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów 
w Polsce, to niekoniecznie posiada wysoką pozycję pod 
względem rozwoju społeczno-gospodarczego, która by-
łaby zbliżona statystycznie do regionów innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

2  Por  Dział Analiz Bankier pl  Regiony 2014: co się zmieniło w sa-
morządach od 2010 roku? (http://www bankier pl)

Podstawowym wskaźnikiem świadczącym o kondycji 
gospodarki jest wartość produktu krajowego brutto per 
capita w cenach bieżących  W 2013 roku region z war-
tością 46 135 zł zajmował pod tym względem 3  lokatę 
w kraju (za województwami: mazowieckim i dolnoślą-
skim)  Wartość ta stanowiła 107,2% średniej wartości dla 
Polski oraz około 73% średniej unijnej (według szacun-
ków EUROSTAT w 2013 roku)  Jeszcze w 2007 roku ana-
logiczny wskaźnik stosunku do średniej UE wynosił 57%  
Oznacza to, iż dystans w poziomie rozwoju województwa 
wielkopolskiego względem Unii Europejskiej nadal pozo-
staje duży, jednak ulega systematycznemu zmniejszaniu  
Wzrost PKB pc Wielkopolski w ostatnich latach osiągał naj-
wyższe wartości wśród regionów UE – powyżej 8 p  proc  
w okresie 2008-2013  W kolejnych latach województwo 
wielkopolskie przekroczy próg 75% PKB UE i dołączy do 
województw mazowieckiego i dolnośląskiego 

Potwierdzeniem wzrastającego potencjału gospodar-
czego Wielkopolski jest dynamika PKB per capita, który 
oszacowano na 48 014 zł  Największy przyrost PKB pc 
w okresie 3-letnim (2011-2014) nastąpił właśnie w Wiel-
kopolsce (wzrost o 12,3% przy 9,9% w Polsce)  Łącznie 
w 2013 roku w regionie wytworzono PKB o wartości 
159,8 mld zł (w cenach bieżących), co stanowiło 9,6% war-
tości dla całego kraju (1 656,3 mld zł; 3  miejsce za woje-
wództwem mazowieckim – 21,9% i śląskim – 12,7%)  

Zgodnie z opublikowanymi w styczniu 2016 roku sza-
cunkami produktu krajowego brutto według województw, 
w 2014 roku wartość PKB w Wielkopolsce wyniosła 
166,6 mld zł, co stanowiło 9,7% wartości dla całego kraju 
i oznaczało wzrost udziału w porównaniu z 2013 rokiem 
o 0,1 p  proc  Blisko połowa PKB dla Wielkopolski została 
wytworzona w stolicy województwa i podregionie po-
znańskim (odpowiednio 29,7% i 19,7%), natomiast tylko 

Ryc. 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w jednostkach PPS 
(standard siły nabywczej) według regionów UE poziomu NUTS 2 
w 2013 roku (% średniej 28 państw UE)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie EUROSTAT – Statistical Atlas
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nieco ponad 50% w czterech pozostałych podregionach 
(15,3% w podregionie kaliskim, 13,6% w konińskim, 13,3% 
w leszczyńskim i tylko 8,4% w pilskim)  Potwierdza to dys-
proporcje w rozkładzie potencjału gospodarczego na ob-
szarze całego województwa  

Struktura udziału poszczególnych sektorów w wytwo-
rzeniu wartości dodanej brutto wskazuje, iż gospodarkę 
Wielkopolski zaliczyć można do grona gospodarek trady-
cyjnych m in  ze względu na ponadprzeciętny, choć nie-
ustannie malejący, udział rolnictwa oraz rosnący, lecz nadal 
zbyt niski, udział sektora usług  Rozkład wartości dodanej 
w regionie (łączna wartość: 141,9 mld zł w 2013 roku) na 
poszczególne sektory gospodarki wskazuje, iż największą 
rolę przy jej wytworzeniu odgrywają usługi (59,6% przy 
63,3% w kraju), następnie przemysł (28,5% przy 26,0% 
w kraju), budownictwo (7,4% przy 7,6% w kraju) i rolnic-
two (4,4% przy 3,1% w kraju)  Nawiązując do zmian udzia-
łów poszczególnych sektorów w tworzeniu WDB w latach 
2010-2013 w Wielkopolsce, można wskazać na pewne 
prawidłowości w zmianach struktury gospodarki: syste-
matycznie wzrasta udział usług i rolnictwa oraz przemysłu, 
ale kosztem budownictwa 

Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2013 roku 
wyniosła 104 371 zł, co stanowiło 97,5% średniej wartości 
dla kraju – świadczy to o niższej produktywności pracy 
w Wielkopolsce w stosunku do pozostałej części Polski  
Wśród poszczególnych podregionów wyróżnia się tu Po-
znań z wartością 124,3% średniej krajowej i podregion 
poznański z wartością 108,1%  Pozytywnym obrazem jest 
dynamika wskaźnika – w latach 2010-2012 wzrósł on z po-
ziomu 88,9 tys  zł do poziomu 104,4 tys  zł, tj  o 17,3% 

Przedsiębiorczość
Dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość jest cechą 
wyróżniającą wielkopolską gospodarkę  Charakteryzują ją 
jednocześnie zjawiska pozytywne i negatywne  Wśród po-
zytywnych wymienić można m in: szybki i stabilny przy-
rost liczby podmiotów sektora małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP), korzystną strukturę rodzajową firm, ich 
rosnący potencjał ekonomiczno-wytwórczy, długotrwałe 
tradycje wielu branż i działalności, wysoką produktywność 
przedsiębiorstw (wzrost dynamiki), wysoki poziom nakła-
dów inwestycyjnych związany m in  z niemalejącym zain-
teresowaniem Wielkopolską ze strony firm dużej i średniej 
wielkości (w tym dalsze angażowanie kapitału zagranicz-
nego), wysokie kwalifikacje pracowników przy relatywnie 
niskich kosztach pracy, stopniowy rozwój podmiotów sek-
tora kreatywnego, wzrost zdolności przedsiębiorców do 
wykorzystania funduszy unijnych (w tym instrumentów 
zwrotnych typu JEREMIE), a także zwiększanie się zaanga-
żowania samorządów w rozwój przedsiębiorstw 

Wśród zjawisk negatywnych uwagę zwraca w szczegól-
ności: niedostateczne wyposażenie kapitałowe dużej czę-
ści firm, mała liczebność firm wysokiej technologii, niska 
innowacyjność przedsiębiorstw, słabe wykorzystanie rodzi-
mego potencjału badawczo-rozwojowego, niewystarcza-
jące powiązania między przedsiębiorstwami oraz między 
przedsiębiorstwami a sektorem badawczo-rozwojowym, 
opór społeczny przed nowymi inwestycjami, a także słaby 
rozwój wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu 
(i nieefektywne wykorzystanie potencjału istniejących) 

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce naro-
dowej (w cenach bieżących), których celem jest głównie wy-
posażenie, doposażenie lub unowocześnienie istniejących 
obiektów majątku trwałego przedsiębiorstw, w 2014 roku 
w województwie wielkopolskim wyniosła 22 386,5 mln zł  
Stanowiło to 8,9% wartości krajowej, co plasowało region 
na 3  miejscu w kraju  W odniesieniu do 2011 roku nakła-
dy zwiększyły się o 7,5% (w Polsce o 3,1%)  W przeliczeniu 
na 1 mieszkańca Wielkopolski wartość nakładów inwesty-
cyjnych w gospodarce narodowej w 2014 roku wynosiła 
6 452 zł, tj  o 6,9% więcej niż w 2011 roku 

Zróżnicowanie wewnątrzregionalne 
województwa wielkopolskiego
W ujęciu przestrzennym gospodarkę województwa ce-
chuje występowanie znacznych dysproporcji potencjałów 
rozwojowych  Przygotowana przez WROT Analiza zróżni-
cowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski, przeprowa-
dzona z uwzględnieniem podziału na powiaty w oparciu 
o przyjęte wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 
pogrupowane w poszczególne dziedziny rozwoju, pozwo-
liła dokonać identyfikacji jednostek cechujących się naj-
większym, ale i najmniejszym potencjałem rozwojowym  

Wstępne obserwacje zmienności poszczególnych 
wskaźników rozszerzono o kolejny etap analizy zróżnico-
wania przestrzennego Wielkopolski dotyczący określenia 
cząstkowych mierników syntetycznych dla poszczególnych 

Ryc. 3. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w 2013 roku w Polsce według podregionów i województw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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dziedzin rozwoju  Do wyznaczenia syntetycznego mierni-
ka poziomu rozwoju gospodarki w poszczególnych powia-
tach województwa wykorzystano wyłącznie te wskaźniki 
statystyczne, które cechowały się stopniem skorelowania 
nieprzekraczającym 75% oraz współczynnikiem zmienno-
ści powyżej 5%  Generalnie dokonana analiza potwierdziła 
dotychczasowe opinie,  iż poziom rozwoju województwa 
w obszarze „gospodarka” zdecydowanie przewyższa prze-
ciętny poziom rozwoju Polski  W większości przypadków 
bardzo pozytywnie wyróżniają się obszary obejmujące 
miasta na prawach powiatu wraz z powiatami otaczają-
cymi, w tym: Poznań, Konin, Leszno  Zdecydowanym bie-
gunem wzrostu w Wielkopolsce jest aglomeracja poznań-
ska  Aglomeracja dominuje przede wszystkim w sferach: 
produkcyjnej, usługowej – w tym związanej z usługami 
wyższego rzędu, instytucji otoczenia biznesu, administra-
cyjnej, nauki i kultury, decydując o pozycji konkurencyjnej 
całej Wielkopolski  Także pozostałe miasta subregionalne 
charakteryzują się koncentracją działalności gospodarczej, 
w tym skupiającą podmioty bazujące na zasobach wykwa-
lifikowanych kadr  

Zdecydowanie niższe wartości poszczególnych zmien-
nych związanych z obszarem „gospodarka” dotyczyły nato-
miast powiatów położonych na północnych i wschodnich 
obrzeżach regionu (złotowski, czarnkowsko-trzcianecki, 
wągrowiecki, słupecki, kolski i turecki) 

Obserwacje ostatnich kilkunastu lat potwierdzają jed-
noznacznie negatywne zjawisko polegające na pogłębia-
niu się polaryzacji rozwoju regionu  Części województwa 
położone poza aglomeracją poznańską cechuje zdecydo-
wanie niższy poziom rozwoju, czego odzwierciedleniem 
są m in  niższe wartości poszczególnych wskaźników ma-
kroekonomicznych na poziomie podregionów (NUTS 3), 
w tym PKB pc, WDB na 1 pracującego (tzw  wskaźnika 

wydajności pracy) oraz poziomu przedsiębiorczości  Mimo 
tego, obszary te wyróżnia pewna specyfika stanowiąca 
podstawę budowania potencjałów  Wielkopolskę połu-
dniową i południowo-wschodnią, z takimi ośrodkami 
przemysłu jak Kalisz i Ostrów Wlkp , charakteryzuje rozwój 
przemysłów spożywczego, włókienniczego i odzieżowego 
oraz elektromaszynowego  Część południowo-zachod-
nią z ośrodkiem w Lesznie cechuje rozwój przetwórstwa 
rolno-spożywczego w oparciu o wysoką produktywność 
i wydajność rodzimego rolnictwa  Część wschodnia, 
z ośrodkiem gospodarczym w Koninie, to przede wszy- 
stkim centrum przemysłu paliwowo-energetycznego na 
bazie węgla brunatnego  Z kolei Wielkopolska północna 
(stanowiąca tzw  „zielone płuca Wielkopolski”), z silnym 
ośrodkiem gospodarczym w Pile, wyróżnia się walorami 
krajobrazowymi i przyrodniczymi, będącymi podstawą dla 
rozwoju turystyki aktywnej 

Problemy i wyzwania rozwojowe gospodarki
Na podstawie dostępnych analiz, badań i scenariuszy roz-
wojowych przeprowadzonych na poziomach europejskim, 
krajowym i regionalnym można zidentyfikować następu-
jące problemy rozwoju regionu, które w przypadku braku 
interwencji mogą przekształcić się w bariery rozwojowe:
•  niewystarczający i niesatysfakcjonujący poziom inno-

wacyjności,
•  brak odpowiedniego wykorzystania potencjału ba-

dawczo-rozwojowego wielkopolskich uczelni,
•  niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku 

pracy (głównie szkolnictwa zawodowego),
•  słabe skomunikowanie północnych i południowych re-

jonów województwa z jego stolicą,
• wysoki stopień polaryzacji rozwoju regionu 

Do przyszłych wyzwań rozwojowych Wielkopolski na-
leży zaliczyć natomiast (za Regionalną Strategią Innowacji 
dla Wielkopolski na lata 2015-2020):
•  rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w tym: stworze-

nie warunków rozwoju zaawansowanych usług i pro-
dukcji przemysłowej, podniesienie innowacyjności 
branż tradycyjnie obecnych w gospodarce regionu, 
wzrost innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój 
powiązań na linii nauka-gospodarka,

•  zmianę struktury gospodarczej w kierunku zwiększa-
nia udziału usług oraz działalności przemysłowej za-
awansowanej technologicznie, rozwój specjalizacji 
w branżach związanych z obszarami inteligentnych 
specjalizacji regionu, zaś w odniesieniu do rolnictwa – 
przekształcanie gospodarstw rolnych w ekologiczne,

•  utrzymanie wzrostu PKB przez: stwarzanie warunków 
dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz ich prze-
chodzenia na innowacyjne modele biznesowe i do 
działalności wysokomarżowej oraz wsparcie powsta-
wania nowych przedsiębiorstw, szczególnie tych o wy-
sokim potencjale innowacyjnym,

•  zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu 
i kontrola wzrostu cen energii przez rozwój energetyki 
na bazie odnawialnych źródeł energii 

Ryc. 4. GOSPODARKA – zróżnicowanie wewnątrzregionalne regionu
Źródło: Opracowanie własne
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Stanisław H. Kaj
Departament Gospodarki 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wybrane aspekty rozwoju gospodarki Wielkopolski  
na tle kraju – ujęcie statystyczne1

Synteza sytuacji gospodarczej Polski 
w 2015 roku
Tendencje rozwojowe gospodarki polskiej w 2015 roku 
były zgodne z głównymi filarami polityki gospodarczej 
i społecznej Unii Europejskiej – ożywieniem inwestycji, 
realizacją reform strukturalnych służących modernizacji 
gospodarek narodowych państw członkowskich oraz od-
powiedzialną polityką budżetową.1

Ocena sytuacji gospodarczej Polski przestawiona w do-
kumencie roboczym służb Komisji Europejskiej „Sprawoz-
danie krajowe – Polska 2016” [dokument SWD(2016)89] 
pozwoliła na określenie cech charakterystycznych gospo-
darki polskiej w 2015 roku:
•  solidny i stabilny wzrost gospodarczy dający możliwość 

utrzymania i poprawy stabilności finansów publicz-
nych oraz wysoka dynamika aktywności gospodarczej. 
Przewiduje się, że w latach 2016 i 2017 napędzany 
popytem krajowym realny PKB będzie rósł w szybkim 
tempie wynoszącym 3,5% rocznie, czyli znacznie po-
wyżej średniej w Unii Europejskiej;

•  zrównoważone stadium rozwoju gospodarczego, 
w którym przyrosty wydajności i trwały wzrost są trud-
niejsze do osiągnięcia. Wzrost gospodarczy stanowił 
wynik dodatniej dynamiki popytu krajowego oraz 
nadwyżki w bilansie obrotów handlowych z zagranicą. 
Czynnikami sprzyjającymi dobrym wynikom handlu 
zagranicznego były m.in. obniżenie cen ropy naftowej, 
deprecjacja waluty narodowej oraz korzystna koniunk-
tura na rynkach zewnętrznych. Do wzrostu gospodar-
czego przyczyniło się głównie spożycie prywatne, na-
tomiast w mniejszym stopniu inwestycje. Wydatkom 
na spożycie prywatne sprzyjały korzystne warunki na 
rynku pracy, stosunkowo niskie stopy kredytowe oraz 
eksport netto;

•  utrzymanie stabilności sektora finansowego mającego 
kluczowe znaczenie w przyszłości;

•  nowe poważne wyzwania stojące przed rynkiem pra-
cy. Pomimo trwającego od 2013 roku trendu wzrosto-
wego, wskaźniki zatrudnienia pozostają na stosunko-
wo niskim poziomie. Sytuacja jest szczególnie trudna 

1 Na podstawie „Informacji o stanie gospodarki województwa 
wielkopolskiego w 2015 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Departament Gospodarki. Poznań, 2016 r.

w przypadku osób po 55. roku życia, które często mają 
również niskie kwalifikacje. Niewielki wzrost wynagro-
dzeń chronił konkurencyjność Polski. W ostatnich la-
tach wzrost płac odpowiadał zasadniczo rosnącej wy-
dajności pracy;

•  istotne znaczenie inwestycji w wysokiej jakości infra-
strukturę (sieci transportu oraz sieci energetycznych) 
dla podtrzymania potencjału wzrostu gospodarczego.

Wybrane symptomy zmian w województwie 
wielkopolskim
W IV kwartale 2015 roku w województwie wielkopolskim 
zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1 327 tys. osób, tj. 
o 6,7% mniej niż w analogicznym kwartale 2014 roku. Bier-
nych zawodowo było 972 tys., co w skali roku oznaczało 
spadek o 8,0%, natomiast liczba bezrobotnych wynosiła 65 
tys., czyli o 36,9% mniej niż w IV kwartale 2014 roku. Udział 
bezrobotnych w strukturze aktywnych zawodowo w IV 
kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 4,9%, czyli 
o 2,3 p. proc. mniej niż w analogicznym kwartale 2014 roku. 
Zbiorowość pracujących, licząca 1 261 tys. osób, w odnie-
sieniu do IV kwartału 2014 roku zmniejszyła się o 4,4%. Re-
lacja osób niepracujących do pracujących polepszyła się 
w ujęciu rocznym – w IV kwartale 2015 roku w wojewódz-
twie wielkopolskim na 1000 pracujących przypadało 822 
niepracujących (845 w miastach i 797 na wsi), podczas gdy 
w IV kwartale 2014 roku – 879 (odpowiednio 931 i 821). 
W kraju współczynnik ten ukształtował się na poziomie 902 
wobec 934 w analogicznym okresie 2014 roku.

Współczynnik aktywności zawodowej w zbiorowo-
ści kobiet kształtował się na poziomie 49,2%, podczas 
gdy u mężczyzn wynosił 66,8%. Mniej zróżnicowane były 
wartości współczynnika aktywności zawodowej ludności 
w miastach i na wsi (odpowiednio 56,6% wobec 59,0%). 

Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 96,8% zbio-
rowości pracujących. W IV kwartale 2015 roku w woje-
wództwie wielkopolskim pracujący stanowili 54,8% ogółu 
ludności w wieku 15 lat i więcej. W strukturze pracujących, 
według statusu zatrudnienia, dominowali pracownicy 
najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy, którzy w liczbie 1 001 tys. stanowili 79,4% ogółu 
pracujących (77,6% w IV kwartale 2014 roku). W większo-
ści (76,3%) byli oni zatrudnieni przez pracodawców z sek-
tora prywatnego.
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Wybrane wskaźniki statystyczne 
województwa wielkopolskiego 
Liczba ludności wg stanu z 30.06.2015 r.
1)  woj. mazowieckie – 5 340 800
2)  woj. śląskie – 4 577 900
3)  woj. wielkopolskie – 3 473 900
4)  woj. małopolskie – 3 370 700
5)  woj. dolnośląskie – 2 905 300

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg stanu 
z 31.12.2015 r.
1)   woj. mazowieckie – 766 030 (18,01% ogółu w kraju)
2)   woj. śląskie – 465 779 (11,21% ogółu w kraju)
3)   woj. wielkopolskie – 409 865 (9,81% ogółu w kraju)
4)   woj. małopolskie – 363 883 (8,66% ogółu w kraju)
5)   woj. dolnośląskie – 357 102(8,52% ogółu w kraju)

Liczba spółek handlowych (w tym: z udziałem kapitału 
zagranicznego) wg stanu z 31.12.2015 r. 
1)  woj. mazowieckie – 142 530 (33 919)
2)  woj. śląskie – 47 907 (6 830)
3)  woj. wielkopolskie – 45 060 (7 127)
4)  woj. dolnośląskie – 37 463 (7 578)
5)  woj. małopolskie – 36 683 (5 112)

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
w grudniu 2015 roku
1)  woj. mazowieckie – 1 365 500 osób
2)  woj. śląskie – 716 600 osób
3)  woj. wielkopolskie – 668 900 osób
4)  woj. dolnośląskie – 449 500 osób
5)  woj. małopolskie – 443 400 osób

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą wg stanu z 31.12.2015 r. (bez osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne 
gospodarstwa rolne) 
1)  woj. mazowieckie – 503 036 osób (16,92% ogółu w kraju)
2)   woj. śląskie – 334 531 osób (11,25% ogółu w kraju)
3)   woj. wielkopolskie – 300 484 osób (10,11% ogółu w kraju)
4)   woj. małopolskie – 265 355 osób (8,92% ogółu w kraju)
5)   woj. dolnośląskie – 235 346 osób (7,91% ogółu w kraju)

Stopa bezrobocia rejestrowanego (liczba bezrobotnych) 
w grudniu 2015 roku
1)  woj. wielkopolskie – 6,2% (93 300 os.)
2)  woj. śląskie – 8,2% (148 500 os.)
3)  woj. mazowieckie – 8,4% (216 500 os.)
 woj. małopolskie – 8,4% (119 600 os.)
5)  woj. dolnośląskie – 8,6% (99 950 os.)
6)  woj. pomorskie – 9,0% (77 700 os.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w grudniu 2015 roku
1)  woj. śląskie – 5 347,33 zł
2)  woj. mazowieckie – 5 235,49 zł
3)  woj. dolnośląskie – 4 692,39 zł
4)  woj. małopolskie – 4 120,70 zł
5)  woj. wielkopolskie – 3 906,91 zł

Wielkość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
powyżej 49 zatrudnionych w grudniu 2015 roku 
(w cenach bieżących narastających bez VAT) 
1)  woj. mazowieckie – 47 791,1 mln zł
2)  woj. śląskie – 14 432,0 mln zł
3)  woj. dolnośląskie – 13 576,9 mln zł

4)  woj. wielkopolskie – 12 845,8 mln zł
5)  woj. łódzkie – 10 692,5 mln zł

Udział województwa wielkopolskiego w tworzeniu PKB 
w 2013 roku (wielkość PKB)
1)  woj. mazowieckie – 22,1% (366 051 mln zł)
2)  woj. śląskie – 12,4% (205 386 mln zł)
3)  woj. wielkopolskie – 9,6% (159 784 mln zł)
4)  woj. dolnośląskie – 8,5% (140 788 mln zł)
5)  woj. małopolskie – 7,7% (127 538 mln zł)

PKB województwa wielkopolskiego w kwotach 
bezwzględnych/na osobę
(dane odnoszące się do 2014 r.: szacunkowe)
2009: 127,3 mld zł / 37 424 zł
2010: 131,8 mld zł / 38 629 zł
2011: 142,2 mld zł / 41 285 zł
2012: 150,3 mld zł / 43 425 zł
2013: 159,7 mld zł / 46 135 zł
2014: 166,7 mld zł/ b.d.

PKB województwa wielkopolskiego w porównaniu 
z wybranymi regionami partnerskimi
(dane odnoszące się do 2014 r./* dane szacunkowe 2013 r.)
Żupania Vukovarsko-Srijemska (Chorwacja): 1,006 mld €*
Hrabstwo Västernorrland (Szwecja): 9,208 mld € 
Hrabstwo Västerbotten (Szwecja): 9,436 mld €
Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania): 27,280 mld €*
Prowincja Hainaut (Belgia): 30,797 mld €
Region Marche (Italia): 39,541 mld €
Wielkopolska: 39,811 mld €
Brandenburgia (Niemcy): 62,150 mld €
Bretania (Francja): 87,752 mld €
Północna Brabancja (Niderlandy): 100,261 mld €
Region Emilia-Romania (Italia): 143 218 mld €
Hesja (Niemcy): 251,517 mld €
Dolna Saksonia (Niemcy): 254,659 mld €

Podmioty gospodarki narodowej 
w województwie wielkopolskim
Jednym z istotnych czynników rozwoju regionu jest jego 
potencjał ekonomiczny. Znaczącym komponentem tego 
potencjału są podmioty gospodarki narodowej, których li-
czebność, struktura i działalność determinują poziom roz-
woju regionalnego.

W dniu 31 grudnia 2015 roku w rejestrze REGON dla 
województwa wielkopolskiego ujętych było 409 865 
podmiotów gospodarki narodowej bez osób fizycznych 
prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 
W ciągu roku kalendarzowego ich liczba zwiększyła się 
o 5 446 podmiotów (tj. 1,3% wobec 1,6% w skali całego 
kraju). W stosunku do 2010 roku odnotowano ich wzrost 
o 9,2% (w kraju o 7,0%). Podmioty zarejestrowane w wo-
jewództwie wielkopolskim stanowiły, podobnie jak przed 
rokiem, 9,8% wszystkich podmiotów gospodarki narodo-
wej w Polsce (9,6% w 2010 roku). Najwięcej podmiotów 
w 2015 roku zarejestrowanych było na terenie miasta 
Poznania (108,8 tys.) i w powiecie poznańskim (55,9 tys.). 
Stanowiły one odpowiednio 26,6% i 13,6% zarejestrowa-
nych ogółem w województwie. Najmniej podmiotów go-
spodarki narodowej jako swą siedzibę wskazywało powiat 
międzychodzki (3,6 tys., tj. 0,9% ogółu podmiotów).
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W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizycz-
ne prowadzące działalność gospodarczą (300 848) wobec 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadają-
cych osobowości prawnej (109 381). Liczba osób prawnych 
od 2014 roku powiększyła się o 5 744 (5,54%), natomiast 
liczba osób fizycznych pozostała stabilna (zmniejszyła się 
tylko o 298 osób). W województwie wielkopolskim domi-
nuje sektor prywatny – w końcu 2015 roku należało do nie-
go 400 200 podmiotów gospodarki narodowej (97,6%). 

Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej zareje-
strowanych w województwie wielkopolskim zadeklaro-
wało prowadzenie działalności handlowej i usługowej. 
W końcu 2015 roku w wojewódzkim rejestrze REGON 
zarejestrowanych było 105 188 podmiotów należących 
do sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, 
co stanowiło 25,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów. 
Działalność związaną z budownictwem prowadziło 51 997 
jednostek (12,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów). 
Przetwórstwem przemysłowym zajmowało się natomiast 
42 110 podmiotów (10,3%). Systematycznie rosnącą gru-
pę podmiotów gospodarki narodowej w województwie 
wielkopolskim stanowiły w 2015 roku jednostki, które 
jako podstawowy rodzaj działalności wskazały działalność 
profesjonalną, naukową i techniczną. Sekcja obejmowała 
39 831 podmiotów wpisanych do rejestru REGON (9,7%).

W 2015 r. nastroje wśród wielkopolskich mikro i ma-
łych przedsiębiorców były zdecydowanie pozytywne. 
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm (OWK) 
pozostał na poziomie 99 punktów (średnio w kraju 98 p.). 
To najlepszy historycznie wynik i wzrost w ujęciu rocznym 
o 2 p. Najbardziej optymistyczne tendencje wykazywały 

mikro i małe firmy w podregionie pilskim – 100,2 p. Na 
przeciwległym biegunie znalazł się podregion koniński – 
średnia ocena wyniosła 97,0 p. Ogólny Wskaźnik Koniunk-
tury (OWK) stanowi wypadkową ośmiu obszarów: ogólna 
sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody 
i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na za-
płatę, dostęp do środków finansowania. Prawie wszystkie 
wymienione obszary w województwie wielkopolskim oce-
nione zostały w analizach ekonomicznych wyżej niż śred-
nio w kraju – szczególnie ogólna sytuacja gospodarcza. 
Wyjątek stanowił jedynie wynik finansowy, który został 
oceniony gorzej.

Wielkopolscy mikro i mali przedsiębiorcy inwesto-
wali zdecydowanie chętniej niż ich krajowi sąsiedzi – 
48% z nich potwierdziło przeprowadzenie inwestycji 
w 2015 roku (46% firm w kraju). W kwestii innowacyjności 
wielkopolscy mikro i mali przedsiębiorcy wpisali się w wy-
nik średni dla kraju2. Innowacje produktowe wprowadziło 
tam w 2015 roku 26% firm, natomiast procesowe – 17%. 
Właściciele firm z podregionów: pilskiego, kaliskiego oraz 
poznańskiego zadeklarowali najwięcej działań na rzecz 
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. 

W województwie wielkopolskim najbardziej dynamicz-
nie rozwijają się spółki handlowe. Według stanu na dzień 
31 grudnia 2015 roku zarejestrowanych było 45 060 ta-
kich jednostek – o 4 574 więcej (8,1%) niż przed rokiem. 
W ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej wo-
jewództwa spółki handlowe stanowiły 10,9% (wzrost o 1,0 
p. proc. w porównaniu do ubiegłego roku). O 4,9% wzrosła 
również liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego – 
7 127 (2014 rok: 6 983).

2  Bank Pekao S.A. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015.
Ryc. 1. Podmioty gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim 
wg wybranych form prawnych (31.12.2014 r. – 31.12.2015 r.)

Ryc. 2. Podmioty gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim 
w podziale na subregiony (stan z 31.12.2015 r.)
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Stosunek liczby podmiotów wykreślonych z rejestru 
do jednostek nowo rejestrowanych w 2015 roku w wo-
jewództwie wielkopolskim wynosił 83,7% wobec 81,1% 
przed rokiem i 58,6% w 2010 roku. Pod względem liczby 
podmiotów nowo zarejestrowanych (35 602) wojewódz-
two wielkopolskie zajęło 3. miejsce w skali kraju po wo-
jewództwach: mazowieckim oraz śląskim, wyprzedzając 
równocześnie województwa: małopolskie i dolnośląskie.

Inicjatywy klastrowe  
w województwie wielkopolskim
Przedsiębiorstwa województwa wielkopolskiego do-
ceniają korzyści wynikające z różnych form współpracy 
w ramach klastrów – współdziałania opartego na geogra-
ficznej koncentracji. Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe 
wraz z otoczeniem biznesowym oraz samorządy lokalne 
wiążą się siecią pionowych i poziomych zależności, zapew-
niając możliwość synergicznej współpracy gospodarczej 
przy jednoczesnym zachowaniu konkurencji pomiędzy 
poszczególnymi firmami klastra.

Pod względem liczby podmiotów funkcjonujących 
w wybranych sektorach gospodarki, odpowiadających 
działalności inicjatyw klastrowych funkcjonujących w wo-
jewództwie wielkopolskim, największymi pozostają: bu-
downictwo (45 tys.), medycyna (20 tys.), transport i lo-
gistyka (17 tys.) motoryzacja (16 tys.), turystyka (14 tys.), 
edukacja (13 tys.) i ICT (12 tys.). Z kolei na tle kraju najwięk-
szą koncentracją charakteryzuje się klaster kotlarski. Po-
nad połowa (54%) nowych podmiotów zarejestrowanych 
w całym kraju w branży kotlarskiej powstała w Wielkopol-
sce. Podobna sytuacja dotyczy producentów mebli, gdzie 
udział województwa wielkopolskiego we wzroście liczby 
podmiotów w całej Polsce wyniósł 23%. 

Poza ww. klastrami, silną koncentrację podmiotów 
w Wielkopolsce obserwuje się w rolnictwie, które stanowi 
potencjał dla rozwoju klastrów opierających się na przemyśle 
spożywczym, czy zagospodarowaniu odpadami rolniczymi. 
W wypadku rolnictwa dostrzec można jednak ujemny przy-
rost liczby podmiotów. Silną koncentracją w województwie 
wielkopolskim na tle kraju charakteryzują się również: moto-
ryzacja, obróbka metali, sektor spożywczy i gospodarka od-
padami. Największy (procentowo) wzrost liczby podmiotów 
w województwie wielkopolskim w latach 2009-2015 osiągnę-
ła branża związana z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybu-
cją i handlem energią elektryczną (wzrost o 269% do pozio-
mu 688 podmiotów). Stosunkowo wysoką dynamikę liczby 
podmiotów uzyskał sektor projektowania specjalistycznego 
(design), w którym przybyło 547 nowych podmiotów, co sta-
nowiło niemal dwukrotny wzrost we wspomnianym okresie.

W 2012 roku 17 aktywnych inicjatyw klastrowych z tere-
nu Wielkopolski wraz ze współdziałającym z nimi jednostka-
mi otoczenia biznesu oraz jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi utworzyło Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum 
Klasteringu. Strategicznymi celami Stowarzyszenia pozo-
stają: (1) integracja środowiska regionalnych liderów oraz 
animatorów powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw kla-
strowych, (2) budowa wspólnej przestrzeni społeczno-go-
spodarczej, sprzyjającej wdrożeniom innowacji (stworzenie 

Regionalnego Ekosystemu Klastrowego), (3) przekształ-
cenie regionalnych powiązań kooperacyjnych w system 
klastrowych powiązań multilateralnych, w tym powiązań 
inicjatyw klastrowych z instytucjami otoczenia biznesu, 
parkami naukowo-technologicznymi, instytutami badaw-
czymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami oraz samo-
rządem gospodarczym, (4) określenie kierunków strategii 
inwestycyjnej przedsięwzięć klastrowych w regionie, jako 
elementu regionalnego systemu wspierania klastrów i zrze-
szonych w nich podmiotów, (5) wyznaczenie spójnych ram 
wsparcia instytucjonalnego i finansowego rozwoju środo-
wiska klastrowego województwa.

Atrakcyjność inwestycyjna  
województwa wielkopolskiego
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się ponad-
przeciętną ogólną atrakcyjnością inwestycyjną, o czym 
świadczy przyznanie województwu klasy C wg wskaźnika 
potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej3. PAIZ przyznała 
regionowi wysokie oceny potencjalnej atrakcyjności inwe-
stycyjnej dla przemysłu kapitałochłonnego i pracochłon-
nego (klasa C) oraz handlu i napraw (klasa C). Z kolei pod 
względem rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej (RAI), 
opartej na wskaźnikach mikroklimatów takich jak: produk-
tywność majątku trwałego, produktywność pracy, samofi-
nansowanie JST oraz nakłady inwestycyjne, region uzyskał 
ponadprzeciętne oceny dla: gospodarki narodowej (klasa 
C), przemysłu (klasa B), handlu i napraw (klasa A), działal-
ności profesjonalnej, naukowej i technicznej (klasa B) oraz 
zakwaterowania i gastronomii (klasa C).

Województwo wielkopolskie zostało sklasyfikowane na 
198 miejscu wśród wszystkich 270 regionów Unii Europej-
skiej (poziom: NUTS 2). Zajęte miejsce klasyfikuje wojewódz-
two nadal jako posiadające niską atrakcyjność inwestycyjną 
(klasa E). Kapitał ludzki (klasa A) pozostawał czynnikiem prze-
wagi konkurencyjnej województwa. Kapitał ludzki został 
najlepiej oceniony wśród polskich województw oraz jako 15. 
wśród wszystkich regionów Unii Europejskiej. Mocnymi stro-
nami województwa wielkopolskiego w kategoriach atrak-
cyjności inwestycyjnej były m.in. rozbudowana infrastruktu-
ra techniczna, zaawansowana infrastruktura społeczna oraz 
chłonność rynku. Ważny czynnik podnoszenia atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa wielkopolskiego w 2015 roku 
stanowił rozwój instytucji otoczenia biznesu.

Wsparcie działalności MŚP stanowiło również cel działal-
ności Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eks-
porterów (COIE), działającego w strukturze organizacyjnej 
Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Istotnym elementem wsparcia 
pozostawała również działalność Centrum Obsługi Inwe-
stora Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które 
w 2015 roku prowadziło internetową bazę ofert terenów in-
westycyjnych oraz szkolenia na temat ich przygotowywania 
inwestycyjnych i pozyskiwania inwestora do gmin.

3  Por. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015. Raport przygo-
towany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Za-
granicznych S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Warszawa. 2015.
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Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce1

Struktura wykształcenia w Wielkopolsce
Struktura wykształcenia w województwie wielkopolskim 
i w Polsce jest podobna. W Wielkopolsce największa liczba 
osób, tj. 27,9%, posiada wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe, podczas gdy w Polsce 24,6%. Kolejno mieszkańcy 
województwa legitymują się wykształceniem średnim za-
wodowym (21,1%), wyższym (19,9%) oraz gimnazjalnym, 
podstawowym i niższym (19,3%). Zdecydowanie niższy 
odsetek wskazuje na wykształcenie średnie ogólnokształ-
cące (9,3%) oraz policealne (2,5%).1

Obecnie oprócz stale rosnącej liczby mieszkańców 
posiadających wykształcenie wyższe (od 2005 roku do 
2014 roku nastąpił aż 8% wzrost tej wartości), wyraźna jest 
pozytywna tendencja zwiększania się liczby osób konty-
nuujących naukę na poziomie ponadgimnazjalnym (w la-
tach 2005-2014 zanotowano aż 6,1% spadek udziału osób 
z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niż-
szym). Postępuje wzrost zainteresowania kształceniem na 
poziomie średnim zawodowym (udział uczniów w tym ty-
pie kształcenia wyniósł 49%). 

Sytuacja na rynku pracy wg poziomu 
wykształcenia w Wielkopolsce
Struktura wykształcenia osób bezrobotnych 
W Wielkopolsce w pierwszym kwartale 2016 roku zareje-
strowanych w urzędach pracy było niemal 97 tys. osób. 
Najliczniej reprezentowane grupy bezrobotnych to osoby 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30%) oraz 
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (26,5%). Podob-
nie sytuacja przedstawia się w Polsce: odpowiednio 27% 
i 28%.

W przypadku osób z wykształceniem wyższym, police-
alnym, średnim zawodowym i średnim ogólnokształcącym 
sytuacja kształtuje się niemal identycznie w Polsce, jak i w re-
gionie. Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcą-
cym stanowią najmniejszy odsetek zarejestrowanych (9,6%), 
co może wynikać z faktu kontynuacji nauki na uczelniach 
wyższych. Osób z wykształceniem wyższym w wojewódz-
twie wielkopolskim zarejestrowanych było 12,4%.

W ujęciu uwzględniającym podział na powiaty, najlicz-
niejszą grupę osób bezrobotnych z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym odnotowano w powiecie grodziskim 
i chodzieskim – odpowiednio 42,3% i 37,0%, następnie 

1  Raport z badań pt. „Uwarunkowania sytuacji zawodowej ab-
solwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce” 
(http://wuppoznan.praca.gov.pl/badania-i-analizy-rynku-pracy).

w powiecie średzkim 35,2% oraz szamotulskim 35,1%. 
Najmniejszy udział odnotowano z kolei w powiatach: lesz-
czyńskim 26,9%, kaliskim 26,7%, tureckim 25,8% oraz po-
znańskim 19,7%.

Sytuację na rynku pracy charakteryzuje stopa bezro-
bocia wyrażająca procentowy udział bezrobotnych w licz-
bie aktywnych zawodowo. Województwo wielkopolskie 
wypada korzystniej niż pozostała część kraju, z wyjąt-
kiem osób z wykształceniem wyższym, w odróżnieniu od 
których wartości są do siebie zbliżone. Stopa bezrobocia 
w każdej innej grupie wyznaczonej ze względu na typ wy-
kształcenia jest niższa w województwie wielkopolskim.

Od 5 lat stopa bezrobocia osób z wykształceniem za-
sadniczym zawodowym zarówno w województwie wiel-
kopolskim, jak i Polsce utrzymuje się na względnie stałym 
poziomie odpowiednio około 10% i 12%.

Struktura zatrudnionych w Wielkopolsce wg poziomu 
wykształcenia
Istotną miarą odzwierciedlającą sytuację na rynku pracy 
jest wskaźnik zatrudnienia, określany jako odsetek ludno-
ści pracującej zawodowo. W Polsce w 2014 roku najwyższa 
wartość wskaźnika dotyczyła osób z wykształceniem wyż-
szym (77%) i była zbliżona do wartości w województwie 
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Ryc. 2. Stopa bezrobocia wg wykształcenia w województwie 
wielkopolskim i w Polsce w 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, badanie BAEL
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Ryc. 1. Struktura wykształcenia bezrobotnych zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy w województwie wielkopolskim 
i Polsce (I kwartał 2016 roku)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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wielkopolskim wynoszącej 76%. Stosunkowo wysokie 
wartości wskaźnika zatrudnienia w Wielkopolsce cecho-
wały również osoby legitymujące się wykształceniem po-
licealnym i średnim zawodowym – wyższe niż średnia dla 
Polski o 5,2 p. proc. oraz zasadniczym zawodowym, które 
w województwie wielkopolskim stanowiły 57% i były nie-
mal 3 p. proc. wyższe niż średnia dla Polski.

Na przestrzeni lat 2006-2014 wskaźnik zatrudnienia 
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym był 
wyższy w województwie wielkopolskim niż w Polsce. Do 
2008 roku wartość wskaźnika wzrosła do 62%, następnie 
ustabilizowała się.

WIELKOPOLSKA POLSKA
20% 40% 60% 80%

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne,
podstawowe i niższe

średnie ogólnokształcące
policealne

oraz średnie zawodowe

wyższe

0% 100%

Ryc. 3. Wskaźnik zatrudnienia wg poziomu wykształcenia 
w województwie wielkopolskim i w Polsce w 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, badanie BAEL

Szkoły zasadnicze zawodowe w strukturze 
szkolnictwa w województwie wielkopolskim 
na podstawie danych z Systemu Informacji 
Oświatowej2

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 612 szkół gim-
nazjalnych z czego 533 to szkoły publiczne. Po ukończeniu 
nauki na poziomie gimnazjalnym absolwenci najczęściej 
decydują się kontynuować naukę w liceach ogólnokształ-
cących i technikach. Wybory te skutkują widocznie niższym 
udziałem osób podejmujących naukę w zasadniczych szko-
łach zawodowych3. Wartość udziału uczniów szkół zawodo-
wych wobec innych typów szkół to średnio 21%. 

W większości powiatów województwa wielkopolskiego 
najmniej uczniów uczęszczało do zasadniczych szkół zawo-
dowych. Najmniejszy udział zaobserwowano w miastach 
na prawach powiatu (głównie w Poznaniu) oraz w powia-
tach: kaliskim, tureckim, kolskim, ostrowskim, pilskim oraz 
śremskim (odsetek uczniów nie przekroczył tu 20%). Naj-
większy udział uczniów szkół zawodowych był w powiecie 
leszczyńskim, a udział uczniów liceów ogólnokształcących 
w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach: koniń-
skim, kościańskim, tureckim, ostrowskim oraz gnieźnień-
skim (udział uczniów powyżej 40%). Najmniejszy odsetek 

2  Opis nie zawiera danych dotyczących szkół dla dorosłych oraz 
specjalnych.

3  W województwie wielkopolskim znajduje się 140 zasadniczych 
szkół zawodowych, 162 szkoły techniczne oraz 191 liceów ogól-
nokształcących (bez szkół dla dorosłych oraz szkół specjalnych) 
Zdecydowana większość techników oraz zasadniczych szkół 
zawodowych jest szkołami publicznymi. W przypadku liceów 
ogólnokształcących 14% stanowią szkoły niepubliczne. Źródło 
SIO stan z 30 września 2015 r. 

uczniów szkół zawodowych pobierał naukę w powiatach: 
szamotulskim, kaliskim, pleszewskim, grodziskim, między-
chodzkim, krotoszyńskim, słupeckim (w porównaniu z po-
zostałymi szkołami, udział ten nie przekroczył 25%). Naj-
większy udział uczniów spośród ww. szkół w Wielkopolsce 
występował w technikum (średnio 41%).

Do najpopularniejszych kierunków prowadzonych w za-
sadniczych szkołach zawodowych na terenie województwa 
wielkopolskiego należą: mechanik pojazdów samochodo-
wych, sprzedawca, kucharz oraz fryzjer. Silną pozycję mają 
również takie zawody jak stolarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie oraz ślusarz.

Warto także zwrócić uwagę na to, iż w niektórych po-
wiatach znaczną popularnością charakteryzowały się też 

Ryc. 4. Udział uczniów poszczególnych typów szkół w ogóle uczniów 
w powiecie w 2015 r.
Źródło: System Informacji Oświatowej. Stan z 30 września 2015r.
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Ryc. 5. Udział uczniów poszczególnych kierunków w ogóle uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych w 2015 r. w Wielkopolsce
Źródło: System Informacji Oświatowej. Stan z 30 września 2015r.
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zawody, takie jak: tapicer (powiaty: chodzieski, kępiński, 
obornicki, ostrzeszowski, pilski, wągrowiecki), elektrome-
chanik pojazdów samochodowych (powiaty: gnieźnieński, 
poznański), mechanik-operator pojazdów i maszyn rolni-
czych (powiaty: słupecki oraz średzki), operator obrabiarek 
skrawających (powiaty: kolski, krotoszyński oraz wrzesiń-
ski) oraz monter mechatronik (powiat poznański).

Badanie „Uwarunkowania sytuacji 
zawodowej absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych w Wielkopolsce”
W celu określenia czynników warunkujących sytuację za-
wodową absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
w województwie wielkopolskim przeprowadzono bada-
nie „Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów za-
sadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce”. W ramach 
badania (czas realizacji: lipiec-listopad 2015 r.) określono 
przyczyny bezrobocia absolwentów wybranych szkół za-
wodowych oraz czynniki wpływające na ich sytuację za-
wodową. 

Przyczyny bezrobocia absolwentów szkół zawodowych
W trakcie badania zidentyfikowano następujące główne 
przyczyny bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych poszukujących pracy (do grona bezro-
botnych należało 22,7% ogółu ankietowanych):
•  w opinii 35,1% absolwentów największą barierę w pod-

jęciu zatrudnienia stanowi fakt, że w miejscu gdzie 
mieszkają, nie ma pracy, co wskazuje na istotne znacze-
nie uwarunkowania gospodarczego danego powiatu,

•  w dalszej kolejności wskazywano takie problemy, jak: 
zbyt małe doświadczenie zawodowe (22,5%) brak 
pracy w wyuczonym zawodzie (21,6%) oraz niskie 
oferowane wynagrodzenia, które nie spełniają 
oczekiwań bezrobotnych absolwentów poszukują-
cych pracy (18,9%).
Absolwentów ze szkół generujących największe bezro-

bocie cechuje nieco większe zniechęcenie objawiające się 
przywiązywaniem większej wagi do przyczyn bezrobocia 
niezależnych od ich postawy oraz kwalifikacji. Częściej niż 
pozostali twierdzą, że w ich miejscu zamieszkania nie ma 
pracy oraz że brak im znajomości ułatwiających podjęcie 
zatrudnienia. Nie uznają, że posiadają braki w doświadcze-
niu i kwalifikacjach zawodowych.

Wyniki badania wskazują, że problemem w podjęciu 
zatrudnienia po ukończeniu szkoły jest również niski po-
ziom świadomości edukacyjno-zawodowej. Absolwen-
ci w większości wybierali daną szkołę, ponieważ ta ofe-
rowała pracę w zawodzie, który ich interesował, a nie 
ze względu na realne zapotrzebowanie rynku pracy. 
Odpowiedź taką wskazało 62,9% badanych. Pozostałe od-
powiedzi wskazywane były zdecydowanie rzadziej: 14,3% 
respondentów podjęło decyzję o wyborze szkoły z nadzie-
ją na dobrze płatną pracę, 11,9% badanych wybrało szkołę 
bezrefleksyjnie, 11,1% ankietowanych pragnęło szybko 
zdobyć zawód, a kolejnych 10,6% respondentów wybra-
ło określoną szkołę, ponieważ znajdowała się blisko ich 

miejsca zamieszkania. Niepokój musi budzić fakt, że więcej 
niż co dziesiąty badany podjął decyzję o dalszej nauce bez 
zastanowienia. Taka bezrefleksyjna postawa z pewnością 
ma wpływ na poziom bezrobocia absolwentów.

Tylko 1,0% absolwentów wybrał szkołę kierując się 
opinią doradcy zawodowego. W tym kontekście niepo-
kojący jest fakt, że pięciokrotnie więcej absolwentów, bar-
dziej od opinii doradcy zawodowego, ceniło rady kolegów.

Ponad połowa badanych uczniów (59,2%) wska-
zała, że przed wyborem kierunku nie poszukiwała in-
formacji na temat możliwości znalezienia po nim pra-
cy. Odsetek uczniów, prezentujących taką postawę był 
niemal równy w szkołach generujących najwyższe oraz 
najniższe bezrobocie. Warto zauważyć, iż w celu uzyska-
nia informacji o możliwości znalezienia pracy w danym 
zawodzie uczniowie wybierali takie źródła informacji jak: 
porady znajomych (17,7%), Internet (10,9%), konsultacje 
z doradcami zawodowymi (7,9%), pracodawcami (6,3%) 
oraz organizowane przez szkoły wydarzenia, takie jak np. 
targi pracy (5,0%). Wśród przyszłych absolwentów obu ty-
pów szkół, aż 42,6% badanych uczniów ostatnich klas 
przyznało, iż nie wykazuje zainteresowania związane-
go z możliwością zatrudnienia po ukończeniu szkoły. 
Postawa ta nie powinna być ignorowana w kontekście 
analizowanego problemu.

Czynniki wpływające na korzystną sytuację 
zawodową absolwentów
Wyniki badania wskazują, że w opinii samych absolwen-
tów głównym czynnikiem mającym wpływ na dobrą sy-
tuację zawodową pracujących absolwentów jest pomoc 
rodziny/znajomych. Dzięki tej pomocy pracę uzyskało 
41,7% badanych. 

Drugim najczęściej wskazywanym sposobem uzyska-
nia pracy było wcześniejsze odbycie stażu (28,3%). Po-
nadto, 15,9% absolwentów udało się zdobyć pracę dzięki 
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Ryc. 6. Przyczyny bezrobocia absolwentów poszukujących pracy, 
a ukończona szkoła N=115
Źródło: „Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych w Wielkopolsce”, Poznań 2015 r.
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samodzielnym poszukiwaniom, a kolejnym 10,4% – dzięki 
dostarczeniu CV bezpośrednio do siedziby firmy w której 
chcieli pracować. Niewielu absolwentów uzyskało zatrud-
nienie dzięki pośrednictwu prywatnych agencji zatrud-
nienia (1,3%) oraz powiatowych urzędów pracy (5,7%). 
W kontekście prezentowanych wyników należy więc 
przyjąć, że instytucjonalne Publiczne Służby Zatrudnienia 
odgrywają stosunkowo niską rolę przy poszukiwaniu za-
trudnienia. W związku z tym w trakcie kształcenia należy 
przykładać dużą wagę do przygotowania młodych ludzi 
do samodzielnego poruszania się na rynku pracy i aktyw-
nego poszukiwania zatrudnienia. 

Diagnoza czynników związanych 
z funkcjonowaniem szkoły, mających wpływ 
na sytuację zawodową absolwentów
Realizacja badania pozwoliła na określenie czynników 
związanych z funkcjonowaniem zasadniczych szkół zawo-
dowych, które są bezpośrednio powiązane z losami absol-
wentów na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Umoż-
liwiła także sformułowanie rekomendacji dotyczących 
prowadzonych działań mających na celu usprawnienie 
funkcjonowania i zwiększenie efektywności szkolnictwa 
zawodowego w Polsce, m.in. zmian w szkolnictwie zawo-
dowym wprowadzonych w 2012 roku.

Kondycja gospodarcza lokalnego rynku pracy 
Jedną z kluczowych przyczyn bezrobocia absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych jest kondycja lokalnego 
rynku pracy (przede wszystkim brak ofert pracy). Dopó-
ki nie nastąpi poprawa tej sytuacji, doraźnym sposobem 
na zmniejszenie bezrobocia absolwentów będzie jedynie 
promocja mobilności zawodowej i terenowej, powołanie 

kolejnych ośrodków szkoleniowych, utworzenie organiza-
cji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji osób 
młodych oraz ewentualny wzrost zainteresowania kwalifi-
kacyjnymi kursami zawodowymi.

Monitorowanie rynku pracy i programów nauczania
W dalszym ciągu aktualnym wyzwaniem dla szkolnictwa 
zawodowego jest konieczność dostosowania i uwzględ-
niania popytu i podaży na konkretne zawody. Szkoły 
powinny analizować potrzeby pracodawców w sposób 
umożliwiający zbliżanie proponowanej oferty kształcenia 
do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocnienie opłacalności 
inwestowania w określony typ umiejętności i kwalifikacji.

Staże oraz praktyki
Zarówno w szkołach generujących największe, jak i naj-
mniejsze bezrobocie, ocena zajęć teoretycznych i prak-
tycznych została określona jako dobra, a poziom nauczania 
jako coraz wyższy. W programach nauczania pojawiła się 
większa liczba zajęć praktycznych. Podejmowanie działań 
na rzecz podnoszenia jakości zajęć praktycznych może do 
pewnego stopnia niwelować brak doświadczenia absol-
wentów, będący jedną z najczęściej wskazywanych trud-
ności w znalezieniu zatrudnienia, ułatwiając poszukiwanie 
pierwszej pracy. Realizacja staży oraz praktyk ma znaczący 
wpływ na skalę bezrobocia wśród absolwentów zasad-
niczych szkół zawodowych w województwie, stanowiąc 
drugi najefektywniejszy sposób zdobywania pracy przez 
absolwentów ZSZ4. Niezwykle istotne w świetle uzyska-
nych wyników jest podkreślenie konieczności podejmo-
wania działań na rzecz rozwoju współpracy pracodawców 

4  W najbliższych latach szansą dla absolwentów będą również 
bony stażowe, a więc relatywnie nowa forma aktywizacji wpro-
wadzona wraz z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w 2014 r. W ramach bonu stażowego 
pracodawca może otrzymać wsparcie finansowe w postaci pre-
mii w związku z zatrudnieniem stażysty po okresie odbywania 
stażu. Bon stażowy jest odpowiedzią na problemy związane z in-
strumentalnym podejściem części pracodawców do organizacji 
stażu, kiedy to często wraz z końcem okresu zatrudnienia pozy-
skany w jego wyniku pracownik przestaje być potrzebny i zastę-
powany zostaje kolejnym, którego praca jest subsydiowana.
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Ryc. 7. Powody podjęcia nauki przez absolwentów w wybranej szkole 
N=587
Źródło: „Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych w Wielkopolsce”, Poznań 2015 r.
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ze szkołami m.in. w ramach zyskującego na popularności 
obejmowania patronatem poszczególnych klas przez kon-
kretne firmy.

Wyposażenie szkół
Wielkopolskie zasadnicze szkoły zawodowe są dobrze 
przygotowane pod względem wyposażenia. Zwrócono 
jednak uwagę, na konieczność stałej modernizacji i uno-
wocześniania wyposażenia szkoły, tak aby dorównywa-
ło ono standardom rynkowym (postępującym zmianom 
technologicznym), co niejednokrotnie przewyższa możli-
wości finansowe placówek. Rozwiązaniem mogącym po-
prawić sytuację mogłaby być partycypacja budżetu edu-
kacji w wydatkach na nowoczesny sprzęt przekazywany 
podmiotom, u których uczniowie podejmują praktyczną 
naukę zawodu, w zamian za długoletnią umowę kształ-
cenia, bądź wprowadzenie ulg w postaci niższych cen na 
sprzęt wykorzystywany w celach edukacyjnych dla praco-
dawców współpracujących ze szkołami.

„Miękkie kompetencje” oraz „własna działalność”
Z badań wynika, że należy rozwijać prowadzone w zasad-
niczych szkołach zawodowych zajęcia dotyczące podejmo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej. Większość 
badanych ocenia je jako przydatne. Decyzję o otwarciu 
własnej działalności rozważa obecnie 60% absolwentów, 
a ich odsetek wzrasta co roku. Absolwenci nie podejmują 
decyzji o samozatrudnieniu natychmiast po otrzymaniu 
świadectwa, ale raczej zdobywają doświadczenie jako pra-
cownicy najemni, by po zaznajomieniu się z pracą w zawo-
dzie rozważać decyzję o uruchomieniu własnego biznesu.

Ponadto dostrzegana jest konieczność realizacji działań 
rozwijających umiejętności miękkie wśród uczniów oraz 
podnoszenie poziomu ich aktywizacji zawodowej poprzez:
1.  kształtowanie umiejętności autoprezentacji, 
2.  treningi umiejętności,
3.  przekazywanie wiedzy związanej z aktywnym poszuki-

waniem pracy,
4.  przekazywanie wiedzy o lokalnym rynku pracy i wyma-

ganiach pracodawców, 
5.  promocję kształcenia ustawicznego oraz mobilności 

zawodowej i terenowej.

Doradztwo zawodowe w szkołach na poziomie gimna-
zjalnym oraz ponadgimnazjalnym.
Niezbędnym jest podejmowanie działań na rzecz promo-
wania wśród młodych osób konieczności pozyskiwania 
wiarygodnych i profesjonalnych informacji dotyczących 
rynku pracy oraz zintensyfikowanie doradztwa zawodo-
wego na wcześniejszych etapach nauki (zdecydowanie 
w szkołach gimnazjalnych, a nawet w ostatnich klasach 
szkół podstawowych). Mniej niż połowa absolwentów 
deklarowała świadomość dostępności w szkole usług do-
radcy zawodowego. Wśród uczniów świadomość ta była 
wyższa, jednak aż 42,2% spośród nich nie skorzystało z tej 
formy wsparcia, wskazując dwa zasadnicze powody: prze-
konanie o tym, że wiedzą lepiej od doradcy czym chcą zaj-
mować się w przyszłości, oraz brak chęci.

Podsumowanie
Wyniki prezentowanego badania wskazują, że zdecydo-
wana większość badanych absolwentów (78,6%) pracu-
je, a wśród nich 59,9% pracuje w wyuczonym zawodzie. 
Wysokie wartości wskaźnika świadczą o tym, iż nauka 
w zasadniczej szkole zawodowej umożliwia zdobycie za-
trudnienia. Potwierdzają to również dane statystyk pu-
blicznych, z których jasno wynika, że sytuacja absolwen-
tów szkół średnich zawodowych wraz z policealnymi oraz 
zasadniczych zawodowych w województwie wielkopol-
skim jest bardzo podobna – odpowiednio 24,0% i 24,6% 
z nich podejmowało pracę w pierwszym roku po ukończe-
niu nauki.

Tym samym należy podkreślić, że szkoła zawodowa 
umożliwia zdobycie zawodu, pozyskanie konkretnych 
kwalifikacji i daje możliwości dalszego kształcenia. Dlate-
go też powinna być traktowana, jako jedna z korzystnych 
ścieżek kariery zawodowej, mogących zapewnić dobrze 
płatną pracę na solidnych warunkach, a nie jako jedyna 
alternatywa dla uczniów osiągających gorsze wyniki w na-
uce niż ich rówieśnicy w gimnazjum. Jest już zauważalna 
pewna zmiana postaw i wybór szkół zawodowych podej-
muje większa liczba absolwentów gimnazjum. 

Dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb 
lokalnych rynków pracy wymaga współpracy z pracodaw-
cami i jest niezbędnym warunkiem dla podniesienia efek-
tywności edukacji zawodowej i poprawy losów absolwen-
tów ZSZ na rynku pracy.
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Ryc. 9. Powody niekorzystania z usług doradcy zawodowego w szkole 
przez absolwentów N=155
Źródło: „Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych w Wielkopolsce”, Poznań 2015 r.
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Ryc. 10. Odsetek pracujących absolwentów podejmujących pracę po 
raz pierwszy wg typu szkoły w 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Elizabeth Duda, Monika Gałganek-Napierała
Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji 
Departament Gospodarki 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Inteligentne specjalizacje w Wielkopolsce

Inteligentne specjalizacje a polityka regionalna
Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje działania 
wpisujące się w szeroko pojętą politykę innowacyjną regio-
nu. Podstawowym dokumentem strategicznym, przyjętym 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w tym ob-
szarze jest „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 
na lata 2015-2020” (RIS3). Misja Samorządu w obszarze polity-
ki innowacyjnej opiera się na pięciu zasadach: polityka opar-
ta na faktach, precyzyjne wsparcie, konsekwencja w działa-
niu, autentyzm i oryginalność oraz partnerstwo. Z kolei cele 
strategiczne polityki innowacyjnej skupiają się wokół zwięk-
szenia popytu na innowacje w sektorze publicznym, podnie-
sienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
dostosowania usług instytucji otoczenia biznesu do potrzeb 
przedsiębiorstw, poprawy innowacyjnych kompetencji w cy-
klu kształcenia i uczeniu się przez całe życie, stymulowania 
innowacyjności przez samorządy lokalne oraz informatyzacji 
przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego.

RIS3 opiera się na założeniu, że przewaga konkurencyj-
na regionu możliwa jest dzięki tworzeniu lub doskonaleniu 
nowoczesnych rozwiązań. Dlatego tak ważnym elemen-
tem budowy przewagi konkurencyjnej regionu pozostają 
innowacje i system ich bezpośredniego wsparcia.

Wagę tego podejścia podkreśla dokument Unii Euro-
pejskiej „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważo-
nego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EU-
ROPA 2020”, której podstawą wdrażania mają być strategie 
inteligentnej specjalizacji. Według Komisji Europejskiej 
obszary specjalizacji to te specyficzne obszary dla danego 
regionu, które mają przyczynić się do kreowania opartej 
na wiedzy pozycji konkurencyjnej. Szczególnym obszarem 
działania pozostaje gospodarka regionu. To właśnie poli-
tyka innowacyjna jest ważnym czynnikiem determinują-
cym innowacyjność gospodarki rozumianą jako zdolność 
przedsiębiorców do ciągłego poszukiwania i wykorzysta-
nia w praktyce badań naukowych oraz prac badawczo-roz-
wojowych, nowych pomysłów i wynalazków oraz dosko-
nalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych.

W ramach nowej Polityki Spójności zaproponowano, 
aby inteligentne specjalizacje stanowiły uwarunkowanie 
wstępne (tzw. „warunek ex ante”) pozyskiwania finanso-
wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (EFRR), przeznaczonego na działania mieszczące się 
w ramach dwóch spośród jedenastu celów tematycznych 
EFRR (cel 1: „Zwiększenie nakładów na badania naukowe, 

rozwój technologiczny i innowacje”, cel 2: „Zwiększenie 
dostępności wykorzystania jakości technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych”).

Wielkopolska, mając na uwadze powyższe uwarunko-
wania, podchodzi systemowo do całości interakcji, któ-
re odbywają się na rzecz rozwoju innowacji w otoczeniu 
społecznym, gospodarczym i naukowym. Przełomowe 
znaczenie w tym kontekście miał rozpoczęty pod koniec 
2012 roku proces aktualizacji Regionalnej Strategii Inno-
wacji, który zdefiniował obszary i priorytety interwencji 
polityki innowacyjnej w Wielkopolsce do roku 2020. 

Jak zidentyfikowano inteligentne 
specjalizacje w Wielkopolsce?
Identyfikacja obszarów inteligentnych specjalizacji w Wiel-
kopolsce nastąpiła na podstawie dwóch sekwencji: badań 
naukowych obejmujących wyznaczenie specjalizacji go-
spodarczej i naukowej regionu oraz procesu przedsię-
biorczego odkrywania (PPO), który miał za zadanie wyko-
rzystać wiedzę przedsiębiorców do ustalenia priorytetów 
i odpowiedniej alokacji zasobów w celu przyspieszenia 
rozwoju regionów. W ramach identyfikacji obszarów prze-
wagi konkurencyjnej regionu, wyniki badań zostały ze-
tknięte z rzeczywistością gospodarczą, co pozwoliło na do-
precyzowanie obszarów specjalizacji. W 2013 roku Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowa-
dził serię trzech uzupełniających się badań:
•  Badanie branż dominujących w gospodarce regionu, 

którego wynikiem była identyfikacja obszarów specja-
lizacji gospodarczej województwa na podstawie analiz 
statystycznych dotyczących koncentracji zatrudnienia, 
liczby podmiotów gospodarczych, wartości dodanej 
brutto na poziomie sekcji PKD oraz ich zmian w czasie;

•  Badanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, które 
zostało zrealizowane na próbie 3 500 wielkopolskich 
przedsiębiorstw. Zakres badania dotyczył kwestii za-
rządzania i struktury organizacyjnej, poziomu innowa-
cyjności, w tym współpracy z sektorem nauki i insty-
tucjami otoczenia biznesu, oraz przebiegu procesów 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach;

•  Badanie specjalizacji naukowej regionu objęło swym 
zakresem badania bibliometryczne, analizę specjaliza-
cji patentowej, obszary współpracy nauki z gospodar-
ką, współpracę międzynarodową uczelni, a także kie-
runki kształcenia studentów. 
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Wyniki zrealizowanych badań były podstawą identy-
fikacji wstępnych obszarów inteligentnych specjalizacji 
regionu i uruchomienia procesu przedsiębiorczego odkry-
wania w ramach tych obszarów, a w konsekwencji wyło-
nienia obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. 
Obszary te, ujęte we wspomnianej, zatwierdzonej przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w marcu 2015 roku, 
RIS3, zostały podzielone na trzy grupy:
I.  Obszary wyłaniające się z tradycyjnych specjalizacji 

gospodarczych Wielkopolski i posiadające poten-
cjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi 
ze specjalizacją naukową regionu:
1.  Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów;
2. Wnętrza przyszłości;
3. Przemysł jutra;
4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne;
5. Rozwój oparty na ICT.

II.  Jakość życia – Obszary wyłaniające się z wyzwań sto-
jących przed Wielkopolską obejmujące nowoczesne 
technologie, usługi i produkty przyjazne człowiekowi 
i poprawiające jakość życia, oparte na sektorach emer-
gentnych i wyłaniającym się potencjale naukowym:
1. Nowoczesne technologie medyczne.

III.  Obszary innowacji międzybranżowych – wiele inno-
wacji, a także nowe branże i sektory gospodarcze 
tworzy się na styku istniejących obszarów specjaliza-
cji. Inwestycje w obszary styku branż mogą prowadzić 
do znaczących innowacji, tworzą synergie i przynoszą 
największe korzyści dla rozwoju gospodarki regionu.
RIS3 w lipcu ubiegłego roku została przyjęta również 

przez Komisję Europejską i tym samym województwo 

wielkopolskie jako pierwszy region w Polsce wypełniło 
„warunek ex ante” dla celu tematycznego w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Jak monitorujemy obszary inteligentnych 
specjalizacji?
Nieodzownym elementem związanym z opracowaniem 
RIS3, a następnie jej wdrażaniem są działania realizowane 
w ramach PPO. Proces ten, oprócz zapewnienia stałego dia-
logu sektorów: gospodarki, nauki i publicznego w zakresie 
realizacji polityki innowacyjnej regionu, ma udoskonalać tę 
politykę, reagować i minimalizować wpływ negatywnych 
zjawisk społeczno-gospodarczych, a w konsekwencji re-
komendować i wytyczać drogę ku gospodarce opartej na 
wiedzy i innowacjach. Aby region osiągnął zamierzony cel 
i stał się atrakcyjnym partnerem również na arenie między-
narodowej, należy monitorować stopień osiągnięcia zamie-
rzonych celów. Stąd w ramach PPO opracowano dokument 
dotyczący systemu monitoringu i ewaluacji RIS3. System 
monitoringu RIS3 jest oparty na założeniach „Przewodnika 
Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjaliza-
cji (RIS3)” wydanego przez Komisję Europejską, doświadcze-
niach projektu INTERREG IVC Scinnopoli pt. „Monitorowanie 
efektów polityki innowacyjnej”, w którym Wielkopolska była 
jednym z partnerów, oraz wynikach prac krajowej grupy ro-
boczej ds. inteligentnej specjalizacji w ramach projektu dla 
ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. System 
monitoringu RIS3 (Ryc. 2), na podstawie katalogu przyję-
tych wskaźników obejmuje trzy poziomy analizy:
• monitoring obszarów inteligentnych specjalizacji;
• monitoring programów strategicznych;
• benchmarking innowacyjności regionu na szczeblu kraju.

Funkcjonowanie sytemu monitoringu i ewaluacji jest 
procesem stałym, systematycznie dostarczającym porówny-
walnych danych ilościowych i jakościowych. Dane zbierane 
wg jednolitej metodologii w regularnych odstępach czasu, 
umożliwiające analizę dynamiki badanych zjawisk, będą 
pochodziły m.in. z następujących źródeł: Lokalny System 
Informatyczny (LSI2014+), Krajowy System Informatycz-
ny (SL2014), Bank Danych Lokalnych, STRATEG, Roczniki 

Ryc. 1. Zróżnicowanie specjalizacji gospodarczej w subregionach
Źródło: Analiza branż dominujących w gospodarce regionu
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Źródło: Opracowanie własne WOI
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statystyczne, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badaw-
czych UE, badania własne, w tym ewaluacyjne oraz PPO. 

Za realizację monitoringu RIS3 oraz realizację dodatko-
wych badań i analiz wspierających proces monitorowania 
RIS3 odpowiada Wielkopolskie Obserwatorium Innowa-
cji w ramach Departamentu Gospodarki UMWW (WOI). 
Dodatkowe badania i analizy, niezbędne do aktualizacji 
RIS3 będą realizowane we współpracy z Wielkopolskim 
Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym (WROT), dzia-
łającym w ramach Departamentu Polityki Regionalnej 
UMWW, a także z Obserwatorium Integracji Społecznej 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) i Wielkopol-
skim Obserwatorium Rynku Pracy (Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu). Obserwatoria te współdziałają z WOI 
w ramach funkcjonującej od blisko roku Sieci WROT.

Działania w ramach monitoringu i ewaluacji mają cha-
rakter partnerski i są włączone w PPO. W związku z tym, 
opracowane wnioski zostaną zaprezentowane i będą 
przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń Wielkopolskie-
go Forum Inteligentnych Specjalizacji zrzeszającego klu-
czowych aktorów regionalnego systemu innowacji. Wyniki 
tych dyskusji mogą prowadzić do wskazania rekomendacji 
w zakresie zmian polityki innowacyjnej regionu.

Ryc. 3. Schemat blokowy systemu monitoringu i ewaluacji RIS3
Źródło: Opracowanie własne WOI

Jak rozwijamy i wspieramy inteligentne 
specjalizacje w Wielkopolsce? 
Zidentyfikowane obszary inteligentnych specjalizacji nie są 
ustanowione raz na zawsze. Ponieważ zmiany w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym są dynamiczne, konieczny jest 
stały dialog i obserwacja trendów oraz potrzeb podmio-
tów wielkopolskiego ekosystemu innowacji. O jakich pod-
miotach tu mowa? Obecne w literaturze koncepcje ekosys-
temowe podkreślają znaczenie pielęgnowania powiązań 
i współpracy całych społeczności zamieszkujących dane 
terytorium. Oznacza to włączenie i dalszą współpracę w ra-
mach systemu innowacji zarówno przedstawicieli nauki, 
biznesu, samorządów, jak i społeczeństwa obywatelskie-
go jako ostatecznego użytkownika innowacji (tzw. model 
poczwórnej helisy). Uwzględnienie punktu widzenia strony 
popytowej, czyli użytkowników i pośredników innowacji, 

stanowi bardzo ważny element procesu identyfikacji i ak-
tualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji, czyli wspo-
mnianego wcześniej PPO. Zainicjowany w 2014 roku w ra-
mach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Wielkopolski proces przedsiębiorczego odkrywania jest 
i będzie kontynuowany jako wartościowe źródło wiedzy 
o potencjalnych obszarach specjalizacji regionu. W Wiel-
kopolsce proces ten został szczegółowo przemyślany i za-
planowany, co nie oznacza, iż wyklucza działania ekspe-
rymentalne, jeśli mogą one przybliżyć region do bardziej 
trafnego identyfikowania specjalizacji. 

WOI  Wielkopolskie 
Obserwatorium Innowacji
GRF  Grupy Robocze Forum 
Inteligentnych Specjalizacji
Forum  Wielkopolskie Forum 
Inteligentnych Specjalizacji
Zespół  Zespół 
Międzydepartamentowy  
ds. Inteligentnej Specjalizacji 
(w ramach UMWW)

Ryc. 4. Szczegółowy tryb wdrażania rekomendacji w ramach PPO
Źródło: Opracowanie własne WOI

Podsumowując ponad roczny okres działalności kluczo-
wych ogniw procesu przedsiębiorczego odkrywania, czyli 
Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz 
Grup Roboczych Forum, można stwierdzić, iż przyjęte formy 
dialogu spełniają swoją rolę. W efekcie zorganizowanych do 
tej pory posiedzeń Grup Roboczych Forum wypracowano 
m.in. ponad 150 zagadnień badawczych z obszarów inte-
ligentnych specjalizacji na potrzeby konkursu na finanso-
wanie projektów w ramach działania 4.1 „Badania naukowe 
i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy 
Naukowo-Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligent-
ny Rozwój. W ramach obrad Wielkopolskiego Forum Inte-
ligentnych Specjalizacji powstały już 3 rekomendacje (dot. 
m.in. doprecyzowania obszarów Inteligentnych Specjaliza-
cji, systemu monitorowania specjalizacji oraz propozycji do 
Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych), każdorazowo 
uwzględnione przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
W programie kolejnego posiedzenia Forum przewidziana 
jest m.in. zainicjowana oddolnie dyskusja nt. możliwości 
ewentualnego ustanowienia „srebrnej gospodarki” jako no-
wego obszaru inteligentnej specjalizacji Wielkopolski. 

Zgodnie z zaprezentowaną Ryciną 4 proces przedsię-
biorczego odkrywania może powodować zmiany zapisów 
Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3), czyli najważniejsze-
go drogowskazu w zakresie realizacji regionalnej polityki 
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innowacji. RIS3 z kolei wpływa na kształt i dobór instru-
mentów realizacji polityki, w tym przede wszystkim WRPO 
2014+. Podążając tym tropem, można zaobserwować jak 
obszary zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji są 
w Wielkopolsce wspierane w ramach programu. Dedyku-
je on dwa działania w 100% dla obszarów inteligentnych 
specjalizacji oraz dodatkowo przyznaje punkty premiujące 
w 9 innych działaniach. 

Tabela 1. Wykaz możliwości wsparcia inteligentnych specjalizacji 
w ramach WRPO 2014+

Wsparcie IS w ramach WRPO 2014+ Zakres 
wsparcia

Oś 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki 100% dla IS
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski

100% dla IS

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury 
na rzecz rozwoju gospodarczego

Punkty 
premiujące

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 
Punkty 
premiujące

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Punkty 
premiujące

Oś 6 Rynek pracy:

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
Punkty 
premiujące

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 
Punkty 
premiujące

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących 
i wsparcie procesów adaptacyjnych 

Punkty 
premiujące

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej 
pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Punkty 
premiujące

Oś 8 Edukacja:
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Punkty 
premiujące

Oś 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego:
Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej

Punkty 
premiujące

Źródło: Opracowanie własne WOI

Obecność w WRPO 2014+ inteligentnych specjalizacji 
potwierdza, że Wielkopolska podejmuje działania ukierun-
kowane na koncentrację ograniczonych zasobów ludzkich 
i finansowych na kilku priorytetach (w tym wypadku obsza-
rach inteligentnych specjalizacji) w celu pobudzenia wzro-
stu gospodarczego i poprawy jakości życia jej mieszkańców. 
Od 2015 roku ogłoszono już ponad 10 konkursów premiu-
jących inteligentne specjalizacje. W kontekście wspierania 
obszarów specjalizacji szczególnie istotna będzie II połowa 
2016 roku, kiedy to zaplanowano nabór wniosków w ra-
mach Działania 1.2, w całości dedykowanego obszarom IS. 
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie pro-
jektów w ramach tego konkursu, adresowanego głównie 
do przedsiębiorstw, to 120 mln zł. Warto również zwrócić 
uwagę na ofertę wsparcia skierowaną do sektora JST, ich 
związków, stowarzyszeń itp. – na III kwartał 2016 roku prze-
widziano nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.3. 
„Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”, wspiera-
jącego w głównej mierze rozwój terenów inwestycyjnych.1 

1  O dostępnym wsparciu powiązanym z inteligentnymi specjali-
zacjami na bieżąco informuje platforma Departamentu Gospo-
darki – Innowacyjna Wielkopolska www.iw.org.pl oraz profil na 
FB – Wielkopolska – Inteligentne Specjalizacje. 

W kontekście WRPO 2014+ zespół Wielkopolskiego Ob-
serwatorium Innowacji analizować będzie m.in. dotych-
czasową aktywność wnioskodawców w ramach WRPO 
2014+ w obszarach inteligentnych specjalizacji. Pod lupę 
wzięte zostaną m.in. PKD beneficjenta i projektu. Analizo-
wane będą aktywności wnioskodawców z Wielkopolski 
w ramach krajowych programów wsparcia finansowanych 
ze środków UE, tj. PO IR i PO WER. W dalszym okresie za-
planowane są również kompleksowe badania analizujące 
trendy i zmiany w obszarach inteligentnych specjalizacji. 

Inteligentne specjalizacje a samorządy lokalne
Jak wcześniej zauważono, kluczowy w rozwoju obszarów 
specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania. 
W regionie szczególną uwagę poświęca się uruchomieniu 
PPO na poziomie lokalnym. Jest to cel strategiczny progra-
mu „Proinnowacyjny samorząd lokalny” RIS3.

Samorządy lokalne są szczególnie ważne w kontek-
ście rozwoju inteligentnych specjalizacji. Mogą bowiem 
faktycznie stymulować innowacyjność np. poprzez odpo-
wiednie zarządzanie infrastrukturą terenów inwestycyj-
nych, lokalne regulacje prawne, promowanie lokalnej go-
spodarki, preferencje dla usług publicznych o charakterze 
innowacyjnym, w tym w działalności edukacyjnej itp.

Zainteresowane świadomym prowadzeniem polityki 
innowacyjnej miasta, gminy i powiaty powinny skupić swe 
działania na identyfikacji specjalizacji subregionalnych tak, 
aby w sposób bardziej skoordynowany i efektywny wspie-
rać lokalną gospodarkę. Działania samorządów lokalnych 
w zakresie wspierania innowacyjności będą bardziej sku-
teczne jeśli zorientują się na współpracę z innymi samo-
rządami o podobnych specjalizacjach. Wdrożenie PPO na 
poziomie lokalnym stanowić może nową formę dialogu 
z przedsiębiorstwami i źródło wiedzy o potrzebach bizne-
su. Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji będzie pro-
mować ideę przedsiębiorczego odkrywania na poziomie 
lokalnym, dzieląc się doświadczeniem jego koordynacji 
w ramach spotkań w subregionach.

Podsumowanie
Przyjęcie w regionalnej polityce innowacji promowanego 
przez Komisję Europejską podejścia opartego na rozwoju 
inteligentnych specjalizacji otworzyło nowy etap myśle-
nia o innowacjach w Wielkopolsce, w tym projektowania 
systemu wsparcia. Choć podejście to ciągle wzbudza kon-
trowersje, należy podkreślić, iż zapoczątkowany w ramach 
identyfikacji regionalnych inteligentnych specjalizacji 
proces przedsiębiorczego odkrywania stał się rzeczywi-
stą platformą współpracy, wymiany poglądów i wyrażania 
potrzeb przedstawicieli różnych środowisk Wielkopolski. 
Z kolei przeprowadzona seria badań pozwoliła poznać 
specyfikę regionu z nieznanej dotąd perspektywy. Tak 
zapoczątkowany proces to wartościowy kapitał wiedzy, 
doświadczenia i zaufania, który w kolejnych latach nale-
ży odpowiednio wykorzystać współtworząc środowisko 
przyjazne wielkopolskim innowacjom.
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Zbigniew Prałat
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Ekonomia społeczna z widokiem na przyszłość 
– perspektywy rozwoju sektora ES w Wielkopolsce

Wprowadzenie – jak rozumiemy ekonomię 
społeczną w Wielkopolsce
Ponad 160 spółdzielni socjalnych, 90 Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, 30 Centrów i 30 Klubów Integracji Społecznej, 
9 Zakładów Aktywności Zawodowej, Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej, 6 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej, setki stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji 
pozarządowych – oto obraz ekonomii społecznej w woje-
wództwie wielkopolskim w 2016 roku w liczbach1. Nie od-
daje on jednak zaangażowania, pasji, ambicji i satysfakcji 
jego współtwórców –zaangażowanych obywateli i obywa-
telek skupionych w aktywnych społecznościach lokalnych 
i krok po kroku rozwijających sektor gospodarki społecz-
nej w Wielkopolsce.

Czy Wielkopolska różni się w obszarze ekonomii spo-
łecznej od reszty kraju? Zdecydowanie tak – na plus. To tu-
taj jest najwięcej spółdzielni socjalnych i zakładów aktyw-
ności zawodowej. Tutaj często testowane są innowacyjne 
i niestandardowe rozwiązania społeczne, które później 
implementowane są w innych częściach Polski, a czasami 
i za granicą. Liczne podmioty współtworzące sektor coraz 
mocniej zacieśniają współpracę ze sobą, z korzyściami dla 
wszystkich mieszkańców województwa, a w szczególno-
ści tych defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym lub ubóstwem. Wreszcie – z sukcesami wdra-
żane są modelowe rozwiązania współdziałania podmio-
tów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
z instytucjami wsparcia (ośrodkami wsparcia ekonomii 
społecznej) i koordynacji – Regionalnym Ośrodkiem Poli-
tyki Społecznej, który sieciuje podmioty, inicjuje działania 
i dba o rozwój sektora. Wszystko to po to, by sektor ekono-
mii społecznej mógł coraz mocniej oddziaływać na lokalne 
i regionalne rynki pracy i przyczyniał się do zmniejszenia 
bezrobocia i wykluczenia, a wspólnoty samorządowe mo-
gły czerpać z niego wysokiej jakości usługi użyteczności 
społecznej.

Ekonomia społeczna w Wielkopolsce ma długie tra-
dycje. Doskonałym przykładem są XIX-wieczne banki 

1  Katalog spółdzielni socjalnych Ogólnopolskiego Związku rewizyj-
nego Spółdzielni Socjalnych – http://ozrss.pl/spoldzielnie-socjalne/
katalog/; 

  Baza podmiotów ekonomii społecznej województwa wiel-
kopolskiego prowadzona przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu – http://wielkopolskaes.pl/index.php/
baza-wiedzy-i-dokumentow/rejestry-podmiotow-es

ludowe, licznie powstające w zaborze pruskim. Były to 
spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe, które nie tylko 
finansowały rozwój wielkopolskiej przedsiębiorczości, ale 
też integrowały społeczności lokalne w oporze z germa-
nizacją i spełniały inne ważne funkcje społeczne. Wiele 
z tych społecznych – spółdzielczych instytucji (w formie 
banków spółdzielczych) przetrwało do dzisiaj. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym ruch spółdzielczy i oby-
watelski prężnie się rozwijał. Organizacje pozarządowe, 
religijne czy spółdzielcze prowadziły działalność gospo-
darczą, charytatywną i edukacyjno-kulturalną2. Po drugiej 
wojnie światowej ruch spółdzielczy funkcjonował pod ści-
słą kontrolą władzy. Dopiero po roku 1989 i przemianach 
demokratycznych mógł wrócić do swoich korzeni i na 
nowo zaczął się rozwijać.

Nie było to jednak łatwe. Polacy, jak część innych miesz-
kańców państw bloku wschodniego, początkowo uwie-
rzyli, że wyłącznie wolny rynek jest w stanie zaspokoić ich 
potrzeby materialne i społeczne. Z czasem okazało się, że 
nie jest to takie proste. 

Zrodziła się przestrzeń do rozwoju ekonomii społecz-
nej, której główną cechą jest ukierunkowanie na cele 
społeczne, a nie na zysk. Celem ekonomii społecznej jest 
prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecz-
nych, społeczności lokalnej) nad maksymalizacją korzyści 
finansowych. Ekonomia społeczna, oparta na wartościach 
solidarności, partycypacji i samorządności, może odgry-
wać kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pod-
mioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich 
członków lub podopiecznych, często wykonują zadania, 
z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie 
wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny. Z ko-
lei, zgodnie z definicją wskazaną w Krajowym Programie 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, ekonomia społeczna to 
sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność 
ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: in-
tegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych margi-
nalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu 
usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz inte-
resu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu3.

2  Piotr Frączak, „W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia po-
zarządowych inspiracji”, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-930166-7-9 

3  Krajowy Program Ekonomii Społecznej przyjęty Uchwałą Rady 
Ministrów nr 164 z dnia z 12 sierpnia 2014 r.

  (Monitor Polski 2014 poz. 811 tom 1)
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Sektor ekonomii społecznej wyróżnia różnorodność 
form prawnych i modeli funkcjonowania podmiotów. 
Można je podzielić na cztery główne grupy:
•  przedsiębiorstwa społeczne;
•  podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecz-

nej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby 
Integracji Społecznej – przygotowują one do prowa-
dzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub 
mogą być prowadzone jako usługa na rzecz społeczno-
ści lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;

•  podmioty działające w sferze pożytku publicznego, 
które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają 
pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na 
ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożyt-
ku publicznego; 

•  podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jed-
nak w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla 
których leżący we wspólnym interesie cel społeczny 
jest racją bytu działalności komercyjnej, w tym orga-
nizacje pozarządowe prowadzące działalność gospo-
darczą, z której zyski wspierają realizację celów statu-
towych, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie 
pracy, inwalidów i inne o charakterze konsumenckim 
lub wzajemnościowym4.
Fundamentem ekonomii społecznej są przedsiębior-

stwa społeczne, a wśród nich najczęściej spotykaną formą 
są spółdzielnie socjalne. Mogą to być jednak także orga-
nizacje pozarządowe czy spółki prawa handlowego, które 
prowadzą działalność gospodarczą. Pamiętać przy tym na-
leży, że celem tej działalności jest reintegracja społeczna 
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub ubóstwem (a więc m.in. osób bezrobotnych, z nie-
pełnosprawnościami, bezdomnych, alkoholików, narko-
manów, uchodźców, chorych psychicznie i innych z grup 
defaworyzowanych), bądź realizacja usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym. Przedsiębiorstwo 
społeczne nie dystrybuuje zysku pomiędzy udziałowców, 
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na 
wzmocnienie swojego potencjału oraz na reintegrację za-
wodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o cha-
rakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, 
w której działa5. 

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębior-
stwa społeczne, wspierane są przez Ośrodki Wsparcia Eko-
nomii Społecznej (OWES), które świadczą usługi animacji, 
inkubacji, promocji ES, wsparcia finansowego i bizneso-
wego w 5 subregionach: poznańskim, kaliskim, konińskim, 
leszczyńskim i pilskim.

4 Patrz przypis 3
5  Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wy-
korzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020, Warszawa 2016

Nad rozwojem sektora w województwie czuwa Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Jak to się robi dobrze – modelowe 
i innowacyjne rozwiązania 

W 2015 roku w Wielkopolsce w sektorze zmieniło się 
wiele. Wzmocniona została rola Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS), który w ramach 
projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie wielkopolskim” (współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego)6 moderuje rozwój ekonomii społecznej (ES) 
i systemu wsparcia sektora. Stało się tak między innymi 
dzięki ścisłej współpracy z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego, w tym Instytucją Zarządzającą Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 
2014-2020 (WRPO 2014+)7. ROPS w latach poprzedzają-
cych brał intensywny udział w pracach nad WRPO 2014+ 
oraz nad Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskie-
go i Strategią Polityką Społeczną dla Województwa Wiel-
kopolskiego do roku 2020. Kluczowa rola ROPS ujawniła 
się w pracach nad Regionalnym Planem Rozwoju Ekono-
mii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 
2013-2020 (RPRES), przyjętym przez Zarząd Województwa 
w grudniu 2012 roku8. Dokument ten potwierdził ważną 
rolę ES w rozwoju województwa. W Planie przedstawiono 
szczegółową i realną wizję rozwoju ES poprzez określenie 
rezultatów, których osiągnięcie do roku 2020 jest kluczo-
we dla Samorządu Województwa. Z drugiej strony, w pla-
nie zawarto propozycje konkretnych działań, które mają 
doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rzeczy.

ROPS w Poznaniu, w ramach realizowanych działań – mię-
dzy innymi poprzez projekt koordynacyjny, realizuje zadania 
na rzecz ES w regionie i wyznacza kierunki rozwoju sektora 
oraz włącza go do strategii rozwoju województwa w obsza-
rach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, roz-
wojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług 
użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach 
których jest możliwy regionalny rozwój ES. Może się to dziać 
tylko i wyłącznie w ścisłej współpracy z podmiotami i ludźmi 
zaangażowanymi w rozwój ES w subregionach, a rola koor-
dynatora jest nie do przecenienia.

Trzeba przyznać, że na początku tego procesu OWES-y, 
które w Wielkopolsce są silne, podchodziły do koordyna-
cyjnej roli i zadań ROPS z nadziejami, ale zarazem z pewną 
nieśmiałością i obawami, czy nie stracą swojej niezależ-
ności na rzecz koordynatora ES. Praktyka pokazała, że jest 
wprost przeciwnie. Dzięki działaniom ROPS przedstawiciele 

6 www.wielkopolskaes.pl
7  Rolę Instytucji Zarządzającej dla poddziałania ES w wojewódz-

twie wielkopolskim pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu obsługiwany przez Departament Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

8  Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wojewódz-
twie Wielkopolskim – Uchwała nr 2878 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku
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sektora mogą w spokojny i wyważony sposób wypracowy-
wać wspólne stanowiska w konkretnych sprawach oraz 
– co bardzo ważne – w wyznaczaniu dalszych kierunków 
rozwoju. ROPS stał się naturalnym i mocnym przedstawi-
cielem ES i jej podmiotów w kontaktach z władzami regio-
nalnymi. Reprezentuje też Wielkopolską ES przed władzami 
centralnymi – Ministerstwem Rozwoju odpowiedzialnym 
za wytyczne w zakresie włączenia społecznego i Minister-
stwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynującym 
ES na poziomie całego kraju. Wielokrotnie przedstawiał 
władzom wypracowane wspólnie z sektorem stanowiska, 
na przykład w zakresie zasad wsparcia finansowego na 
tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych czy 
definicji przedsiębiorstwa społecznego. Przedstawiciele 
ROPS biorą też od początku czynny i merytoryczny udział 
w pracach Komitetu Akredytacyjnego ES, którego zada-
niem jest przyznawanie akredytacji Ośrodkom Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. 

Ryc. 1. Koordynacja ekonomii społecznej

Z perspektywy regionalnej są to kwestie kluczowe dla 
wzmocnienia sektora. ROPS wspiera działania oddolne 
podmiotów ekonomii społecznej i OWES-ów w społecz-
nościach lokalnych. Współpracuje z nimi na zasadach part-
nerskich oraz realizuje wspólne działania na rzecz poprawy 
widoczności i promocji ES. Celem tych przedsięwzięć jest 
dotarcie odpowiednio dopasowanym komunikatem do 
poszczególnych grup odbiorców, którymi są mieszkańcy 
(konsumenci), media, samorządy i przedstawiciele biznesu. 
Te dwie ostatnie grupy są kluczowe – to one dają często sil-
ne podstawy działania i rozwoju przedsiębiorstwa społecz-
nego, a dzięki stałym zamówieniom z samorządu czy lo-
kalnego biznesu, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ES 
mogą myśleć o dalszym rozwoju. Przy tym kupujący w np. 
spółdzielni socjalnej mogą zaoszczędzić, ponieważ przed-
siębiorstwo społeczne jest z natury mniej kosztochłonnym 
przedsiębiorcą z uwagi na fakt, że najistotniejszym jego 
celem jest utrzymanie i rozwijanie miejsc pracy, a nie ge-
nerowanie zysku dla udziałowców. Nie oznacza to, że spół-
dzielnia socjalna realizuje usługi za półdarmo, lecz że jest 
znacznie bardziej efektywna kosztowo i może być atrak-
cyjna cenowo w stosunku do przedsiębiorstw prywatnych, 
świadcząc jednocześnie usługi o równie wysokiej jakości. 

Żeby zwiększyć rozpoznawalność produktów i usług 
przedsiębiorstw społecznych, a także zbudować świa-
domość obecności i roli podmiotów ES, ROPS w partner-
stwie z OWES-ami animował i współfinansował lokalne 
wydarzenia, takie jak targi, dni ekonomii społecznej, drzwi 
otwarte w podmiotach. Wprowadzono wspólny kalendarz 
imprez i wydarzeń promujących ES w regionie. Dobrym 
przykładem kooperacji w tym zakresie jest działanie por-
talu www.wielkopolskaes.pl – można tam zapoznać się na 
bieżąco z ciekawymi regionalnymi i lokalnymi wydarze-
niami obywatelskimi, społecznymi i gospodarczymi. Jest 
to ponadto platforma wymiany doświadczeń i informacji 
pomiędzy interesariuszami ES.

ROPS stworzył też spójny program edukacyjny skiero-
wany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, któ-
rego celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
podejmowania w przyszłości aktywności w podmiotach 
ekonomii społecznej, w tym m.in. wolontariatu, pracy 
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości społecz-
nej. Współpracował w tym zakresie z Ośrodkiem Wspar-
cia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację 
im. Królowej Polski św. Jadwigi, która pozyskała nauczy-
cieli – ekspertów i pracowała z nimi nad merytorycznymi 
założeniami i realizacją programu.

W partnerstwie z OWES (między innymi z Wielkopol-
skim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej prowadzonym 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych) 
prowadzono warsztaty w szkołach, które były realizowane 
przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie i cie-
szyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. 

Obecnie ROPS koordynuje proces aktualizacji RPRES. 
Odbyło się kilka cykli warsztatów, w których brali udział 
przedstawiciele ROPS, OWES oraz przedstawiciele pod-
miotów ES. Celem warsztatów były m.in. aktualizacja dia-
gnozy problemów oraz wypracowanie bardziej szczegóło-
wej koncepcji działań niezbędnych do osiągnięcia celów 
i rezultatów. Niezwykle istotnym aspektem aktualizacji 
jest też dostosowanie RPRES do nowej perspektywy finan-
sowej lat 2014-2020, zapisów odpowiednich wytycznych 
horyzontalnych oraz wprowadzenie i rewizja wskaźników, 
które pomogą monitorować stopień osiągania wyznaczo-
nych celów w regionie.

Poza tymi wszystkimi działaniami, ROPS animuje i ko-
ordynuje pracę grup roboczych powołanych przy Komi-
tecie ds. Ekonomii Społecznej. Od 2015 roku przy Komite-
cie pracują grupy robocze, które zajmują się wyzwaniami 
w poszczególnych obszarach ES. Do dnia dzisiejszego są to 
grupy:
• ds. promocji
• ds. rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami (ON)
• ds. zatrudnienia socjalnego
• ds. edukacji
• ds. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
• ds. finansowania/sieciowania i współpracy z biznesem
• ds. uaktualnienia RPRES

W skład grup wchodzą przedstawiciele ROPS, OWES, 
podmiotów ES, nauki (uczelnie wyższe) i inni interesariu-
sze ES.
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Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  
– wsparcie na lata
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to podmioty 
lub partnerstwa posiadające akredytację Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, świadczące komplementarnie 
usługi wsparcia ekonomii społecznej wskazane w Krajowym 
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przede wszyst-
kim są to usługi animacyjne, inkubacyjne i wsparcia finan-
sowego, promocyjne oraz wsparcia biznesowego na rzecz 
podmiotów ES i przedsiębiorstw społecznych. Co do zasady 
OWES działają w subregionach – mogą jednak realizować 
część zadań na terenie całego województwa.

Proces uzyskiwania akredytacji nie jest prosty – trzeba 
spełnić bardzo wiele wymagań formalnych, finansowych 
i merytorycznych. A przede wszystkim trzeba wykazać, że 
ma się znaczące doświadczenie w pracy w sektorze ES i dys-
ponuje się kluczową kadrą (pracującą z podmiotami ES) 
o wysokich kompetencjach i wiedzy. Wielkopolskie Ośrod-
ki rozpoczęły staranie się o akredytację w 2012 roku. Osta-
tecznie – w 2015 roku sześć OWES uzyskało akredytację, 
będącą przepustką do starania się o środki na pracę z pod-
miotami ES i realizację projektów z WRPO 2014+ z działa-
nia Ekonomia społeczna (poddziałanie 7.3.2). W grudniu 
2015 roku decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej cofnięto akredytację wszystkim OWES w Polsce. 
Ośrodki złożyły wnioski o reaudyt i na chwilę obecną 5 
z nich otrzymało certyfikaty OWES wysokiej jakości.

Tymczasem – jesienią 2015 roku pięć Ośrodków z Wiel-
kopolski uzyskało dofinansowanie ze środków WRPO 
2014+ i rozpoczęło świadczenie usługi wsparcia na rzecz 
ES i jej podmiotów. Są to:
•  dla subregionu poznańskiego – Wielkopolskie Centrum 

Ekonomii Solidarnej – prowadzone przez partnerstwo 
Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Wielkopolskiej 
Rady Koordynacyjnej oraz Stowarzyszenie Sieć Współ-
pracy Barki (www.barka.org.pl)

•  dla subregionu kaliskiego – Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej – prowadzony przez Fundację im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi (www.jadwiga.org)

•  dla subregionu leszczyńskiego – Leszczyński Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej – prowadzony przez 
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP (www.pisop.org.pl)

•  dla subregionu konińskiego – Wielkopolski Ośrodek 
Ekonomii Społecznej – prowadzony przez Stowarzy-
szenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (www.woes.pl) 

•  dla subregionu pilskiego – OWES ETAP – prowadzony 
przez partnerstwo Stowarzyszenia Etap i Usługi Szkole-
niowe Maciej Perzyński www.owesetap.pl
Szóstym Ośrodkiem, który obecnie czeka na reaudyt, 

jest Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej prowa-
dzona przez partnerstwo Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundacji „Akme” 
oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”.
Ze wsparcia OWES mogą korzystać:
•  podmioty ekonomii społecznej, ich kadra zarządzająca 

i pracownicy;

•  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym;

•  osoby planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej 
lub podjęcie pracy w podmiocie ekonomii społecznej;

•  osoby prawne planujące założenie podmiotu ekonomii 
społecznej.

Ośrodki proponują odbiorcom różnorodne formy wspar-
cia, między innymi:
1.  Usługi animacji społeczności lokalnych i grup inicja-

tywnych podmiotów ES
2.  Inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wspar-

cie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju podmiotów 
ES i przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni 
uczniowskich

3.  Wsparcie biznesowe na rzecz powstawania i rozwo-
ju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych

Spółdzielnie socjalne – fundament 
przedsiębiorczości społecznej
Jak wspomniano wcześniej, Krajowy Program Rozwoju 
Ekonomii Społecznej podkreśla rolę spółdzielni socjalnych 
w budowaniu i rozwoju ekonomii społecznej. Celem spół-
dzielni jest społeczna i zawodowa reintegracja członków 
– osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ta forma 
prowadzenia działalności, łączy w sobie cechy przedsię-
biorstwa (wymóg prowadzenia działalności gospodar-
czej), organizacji pozarządowej (możliwość prowadzenia 
działalności w sferze zadań pożytku publicznego) i pod-
miotu reintegracyjnego. Działają one na podstawie ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych9. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy założono, że rocznie 
spółdzielni będzie powstawać ok. 20, tak więc po dziesię-
ciu latach funkcjonowania ustawy spółdzielni winno być 
ok. 200. Tymczasem w 2016 roku tyle spółdzielni będzie 
w Wielkopolsce. Ruch spółdzielczy przeżywa renesans, 
głównie dzięki spółdzielczości socjalnej. Dzięki wsparciu 
OWES w subregionach powstają spółdzielnie świadczące 
różnorakie usługi, często na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego czy biznesu prywatnego, ale też zwykłych 
konsumentów.

Większość spółdzielni socjalnych (78,8% – dane na 
dzień 31 grudnia 2013 roku – DP MRPiPS) to spółdzielnie 
socjalne utworzone przez osoby fizyczne, przede wszyst-
kim osoby bezrobotne. Drugą w kolejności grupą osób 
fizycznych, do której należeli założyciele spółdzielni socjal-
nych, były osoby z niepełnosprawnościami. 

Wśród podmiotów prawnych, będących założycielami 
spółdzielni socjalnych osób prawnych, najliczniejszą gru-
pę stanowiły stowarzyszenia. Aż 75% spółdzielni socjal-
nych zadeklarowało, że wśród założycieli znajdowało się 
przynajmniej jedno stowarzyszenie. W następnej kolej-
ności są to samorządy gminne (46,4%), fundacje (21,4%), 
samorządy powiatowe (14,3%) oraz inne niż fundacje 

9  Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 
z późn. zm.
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i stowarzyszenia organizacje pozarządowe (10,7%). Istnie-
ją również spółdzielnie socjalne założone przez kościelne 
osoby prawne lub samorządy województwa. 

Co dalej – zagrożenia i szanse
Czy to oznacza, że rozwój ES w Wielkopolsce nie napotyka 
przeszkód? Oczywiście – tak niestety nie jest. Choć liczba 
miejsc pracy w podmiotach ES w ostatnich latach wzro-
sła (m.in. dzięki interwencji finansowanej ze środków EFS 
i pracy OWES), to ich liczba jest nadal zbyt mała aby eko-
nomia społeczna mogła odgrywać zakładaną rolę w życiu 
społecznym i gospodarczym województwa. Dotyczy to 
szczególnie miejsc pracy dla osób w najtrudniejszej sy-
tuacji, a także miejsc pracy w sektorze usług społecznych 
użyteczności publicznej, w przypadku których szczególnie 
istotne jest świadczenie ich przez podmioty nie działają-
ce dla zysku. Nadal jednostki samorządu terytorialnego 
w zbyt małym stopniu zamawiają i kupują usługi i towary 
od podmiotów ES. Wspólnoty lokalne rzadko tworzą dłu-
gofalowe programy rozwoju usług społecznych, dzięki 
którym mogłyby zaplanować i wdrożyć trwałe rozwiąza-
nia społeczne, które znacząco polepszą jakość życia miesz-
kańców dzięki instrumentom ES. Samorządy często boją 
się też korzystać z przetestowanych dobrych rozwiązań 
z innych krajów UE, które zostały już, między innymi dzięki 
staraniom wielkopolskiego sektora ES, zaimplementowa-
ne do polskiego prawodawstwa. Mowa tu w szczególno-
ści o klauzulach społecznych10 czy innych zamówieniach 
społecznie odpowiedzialnych, stosowaniu procedury 
„in house”, zlecaniu zadań w trybie pożytku publicznego 
(na podstawie ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie) albo na podstawie art. 15a ustawy 
o spółdzielniach socjalnych, dzięki któremu zamawiający 
może zastrzec, że o zamówienie o wartości do 30 tys. euro 
mogą się starać wyłącznie spółdzielnie socjalne. 

Z drugiej strony, dzięki modelowym i przetestowanym 
rozwiązaniom w obszarze wspierania ES w Wielkopolsce, 
perspektywa rozwoju sektora jest obiecująca. Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zakłada, że do 

10  Listę wielkopolskich samorządów, które korzystają z klauzul spo-
łecznych, można znaleźć tutaj: http://wielkopolskaes.pl/index.
php/klauzule-spoleczne/347-klauzule-spoleczne-zestawienie

2020 roku w sektorze powstanie 35 tys. nowych trwałych 
i stabilnych miejsc pracy i będą to przede wszystkim miej-
sca pracy dla osób młodych, zielone miejsca pracy czy 
w usługach użyteczności społecznej świadczone w inte-
resie ogólnym (np. opiekuńcze czy opieki nad dziećmi). 
Z tej puli – jak założono – ok. 3 500 miejsc pracy powstanie 
w Wielkopolsce. 

Rynek
pracy

Integracja
społeczna

Usługi
społeczne

Ryc. 2. Ekonomia społeczna – obszary oddziaływania

Częściowo zostanie to sfinansowane ze środków no-
wej perspektywy finansowej UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego poprzez Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2014-2020. Z tych środków 
łącznie do 2020 roku przewidziano ok. 1 500 dotacji w wy-
sokości maksymalnie ok. 24 000 zł na jedno stanowisko 
pracy w przedsiębiorstwie społecznym dla osoby zagro-
żonej wykluczeniem społecznym lub ubóstwem wraz 
z dodatkowym wsparciem pomostowym, które posłuży 
podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzeb-
nych do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz 
pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania. Poza 
środkami na tworzenie miejsc pracy, zadaniem instytucji 
wsparcia ES jest pomoc istniejącym podmiotom ES i sie-
ciowanie ich, tak, by w pełni wykorzystać i wzmocnić po-
tencjał sektora.

Wsparcie to będzie realizowane w subregionach przez 
OWES, które przy tym działaniu ściśle współpracują z ko-
ordynatorem ES – ROPS i Instytucją Zarządzającą WRPO 
2014+11 oraz innymi interesariuszami ES. 

Można więc uznać, że ekonomia społeczna w woje-
wództwie wielkopolskim ma przed sobą dobrą przyszłość.

11 Patrz przypis 7

Więcej informacji można znaleźć na portalu wielkopolskiej ES pod adresem www.wielkopolskaes.pl lub pod adresem 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
e-mail: rops@rops.poznan.pl
tel. 61 8567 315
Artykuł powstał w ramach projektu pn: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.




