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WSTĘP 

 
Niniejszy dokument jest diagnozą społeczno-ekonomiczną województwa wielkopolskiego, 

opracowaną przez zespół obserwatoriów współpracujących w ramach Sieci Wielkopolskiego 

Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (Sieci WROT). Analiza przygotowana została w związku 

z koniecznością bieżącego monitorowania wybranych polityk publicznych w regionie w kontekście 

wsparcia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Wielkopolskiego 

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

analizy społeczno-ekonomicznej jest nie tylko spełnienie wymogów formalnych związanych  

z zarządzaniem strategicznym WRPO 2014+, ale przede wszystkim ściślejsze dostosowanie wdrażania 

EFS do odpowiednich zapisów Strategii Europa 2020 oraz podjęcie kluczowych wyzwań 

strukturalnych zawartych w różnego rodzaju innych dokumentach krajowych i unijnych wobec 

aktualnych uwarunkowań rozwoju regionu. Wyniki przeprowadzonych analiz mogą stać się ponadto 

istotnym czynnikiem przy formułowaniu kryteriów wyboru w ramach konkursów dotyczących EFS, 

służąc poprawie jakości wdrażania „części społecznej” Programu. 

Uwzględniając przedstawione powyżej przeznaczenie dokumentu, przedmiotowa analiza 

koncentruje się na takich aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego, jak demografia, rynek pracy, 

integracja społeczna oraz edukacja i wykształcenie. Zakres rzeczowy opracowania określony został 

szczegółowo przez Komisję Europejską – diagnoza zawiera konkretne elementy, które zgodnie  

z wytycznymi powinny być aktualizowane przez regionalne instytucje zarządzające programami 

operacyjnymi, odpowiedzialne za bieżące monitorowanie rozwoju regionu. Podstawowym źródłem 

danych jest tu przede wszystkim zarówno statystyka publiczna, jak i wyniki różnego rodzaju ekspertyz 

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

Dokument składa się z czterech części, z których każda zwieńczona jest rekomendacjami 

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

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

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

dla dalszych analiz związanych ze wsparciem wdrażania EFS. Kluczowy w tym zakresie wydaje się 

ostatni podrozdział poświęcony analizie prognozy zmiany liczby ludności, dla której źródło stanowią 

szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowane dane są podstawą do określenia 

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

przygotowany w całości przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Poznaniu. Prezentuje 

podstawowe zagadnienia z zakresu rynku pracy, koncentrując się w szczególności na konkretnych 

grupach zagrożonych zjawiskiem bezrobocia, dla których w ramach obecnej perspektywy specjalne 

wsparcie adresowane jest za pośrednictwem programu regionalnego. Na podobnej zasadzie w części 

trzeciej przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące problematyki integracji społecznej. Rozdział 

ten, opracowany przez Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujące w ramach WROT, 

nawiązuje do kluczowych kierunków wsparcia integracji społecznej ze środków WRPO 2014+. Ostatni 

rozdział, ponownie autorstwa WROT, skupia się na tematyce edukacji i wykształcenia Wielkopolan. 

Analizuje sytuację w zakresie funkcjonowania poszczególnych poziomów edukacji w regionie, by 

ostatecznie skupić się na wykształceniu Wielkopolan i problemie niedopasowania kształcenia do 

potrzeb rynku pracy. Uzupełnieniem dla dokonanych analiz jest wymagana przez Komisję Europejską 

tabela zawierająca 76 podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych (jakościowych  
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i ilościowych) związanych z wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego, która stanowi 

załącznik do niniejszego opracowania. 

Zakres czasowy opracowania w większości przypadków dotyczy lat 2007-2015 (w wyjątkowych 

sytuacjach obejmuje okres nawet do czerwca 2016 roku). W analizie uwzględnione zostały możliwie 

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

2016). W pewnych przypadkach, gdy dostępność danych była ograniczona (np. ze względu na brak 

bardziej aktualnych danych, bądź zmiany w metodologii wskaźników), został on odpowiednio 

zawężony, co odpowiednio zasygnalizowano w samej treści opracowania. 

Pod względem przestrzennym analiza dotyczy województwa wielkopolskiego. W wielu 

przypadkach skupia się nie tylko na poziomie regionalnym, ale i schodzi niżej – na poziom powiatowy, 

a w szczególnych przypadkach również gminny. Dla większości omawianych wskaźników punktem 

odniesienia do analizy sytuacji w Wielkopolsce są analogiczne wartości dla poziomu krajowego oraz 

dla pozostałych województw. 

 

 
 

         Zespół Sieci WROT 
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1. DEMOGRAFIA 
 
Wypadkową dokonujących się obecnie i w przeszłości przemian demograficznych jest struktura 

osadnicza regionu, ukształtowana historycznie, jednak podlegająca nieustannym zmianom. Aktualne 
trendy demograficzne, takie jak: migracje ludności (do miast, za granicę), starzenie się społeczeństwa 
czy zmiany modelu rodziny, mają wpływ na wiele różnych dziedzin życia, w tym m.in. na rynek pracy, 
rynek mieszkaniowy, system ochrony zdrowia i opieki społecznej, system edukacji czy system 
transportowy. 

Szczególnie istotnym problemem w niedalekiej przyszłości będą konsekwencje postępującego 
starzenia się ludności. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w kilku szczególnych tendencjach 
demograficznych, jak np.: w niskiej dzietności, która wynika m.in. z warunków bytowych czy 
popularyzacji konsumpcyjnego stylu życia, a także zmiany modelu rodziny i postrzegania dzieci jako 
przedmiotu inwestycji (zjawisko przechodzenia od „ilości do jakości” posiadanych dzieci), czy 
dynamicznego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz medycznego, który skutkuje m.in. 
wydłużeniem się przeciętnego trwania życia. Sam proces zmniejszania się populacji stanowi w chwili 
obecnej bardzo duży problem rozwojowy, jednak o wiele większym wydaje się być jej niewłaściwa 
struktura (kwestia powiązana z depopulacją), tj. niewystarczająca liczba osób w wieku przed-  
i produkcyjnym. Skala oraz natężenie obserwowanych w ostatnich latach problemów ludnościowych  
i społecznych, w związku z napiętrzaniem się negatywnych tendencji, skłania do stosowania różnego 
rodzaju form wspierania dzietności wśród obywateli oraz lepszego monitorowania zachodzących 
zjawisk. 

 

1.1. Stan i struktura ludności – podstawowe charakterystyki demograficzne 
W województwie wielkopolskim obserwuje się stały przyrost liczby ludności. Na koniec 2015 

roku w regionie mieszkało 3 475,3 tys. osób. W przeciągu ostatnich 9 lat, tj. od 2007 roku, liczba ta 
wzrosła o 88,4 tys. osób (o 2,6%). Największy przyrost w wartościach bezwzględnych odnotowano  
w powiatach Wielkopolski skupionych wokół dużych ośrodków miejskich – w powiecie poznańskim 
(wzrost o 62,4 tys. osób, tj. o 20,6%), konińskim (o 4,6 tys. osób, tj. 3,7%), gnieźnieńskim (o 4,3 tys. 
osób, tj. o 3,1%) oraz leszczyńskim (o 4,1 tys. osób, tj. o 8,2%). Dodatkowo względnie wysoki przyrost 
odnotowano również w powiecie obornickim (wzrost o 3,2 tys. osób, tj. o 5,6%), średzkim (o 2,5 tys. 
osób, tj. 4,6%), szamotulskim (o 3,6 tys. osób, tj. o 4,2%) i grodziskim (o 1,9 tys. osób, tj. o 3,9%). 
Powyższe świadczy o coraz częstszym osiedlaniu się mieszkańców miast na terenach gmin 
podmiejskich (zlokalizowanych w okolicach dużych ośrodków), które coraz częściej pełnią funkcje 
„sypialni”.  

 
Ryc. 1. Liczba ludności w przekroju miasto-wieś w województwie wielkopolskim i w Polsce w latach 2011-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Utrzymujące się niezmiennie dodatnie saldo migracji oraz przyrost naturalny są podłożem 
pozytywnych tendencji demograficznych występujących na tych obszarach. Spadkiem (ew. 
najmniejszą dynamiką wzrostu) liczby ludności na przestrzeni ostatnich lat charakteryzowały się 
natomiast miasta na prawach powiatu oraz powiaty usytuowane w północnej oraz zachodniej części 
regionu. Największy ubytek liczby mieszkańców dotyczył największych miast: Poznania (spadek  
o 18,6 tys. osób, tj. o 3,3%), Kalisza (o 5,2 tys. osób, tj. o 4,8%) oraz Konina (o 4,3 tys. osób,  
tj. o 5,3%). 

Pod względem liczby ludności Wielkopolska niezmiennie zajmuje 3. miejsce w kraju po 
województwie mazowieckim (13,9%) i śląskim (11,9%). Wielkopolanie stanowią 9,0% ogółu ludności 
kraju, przy czym udział ten w ostatnich latach systematycznie rośnie. 

 
Ryc. 2. Wskaźnik urbanizacji w województwie wielkopolskim według powiatów w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W 2015 roku w miastach zamieszkiwało 1 906,9 tys. osób, co stanowiło 54,9% populacji 

województwa. Ludność obszarów wiejskich liczyła 1 568,4 tys. osób, tj. 45,1% mieszkańców 
Wielkopolski. Poszczególne powiaty województwa wielkopolskiego cechują się dużym 
zróżnicowaniem udziału ludności miejskiej w liczbie mieszkańców ogółem. Obszarami najbardziej 
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zurbanizowanymi (około 60% ludności miejskiej), poza miastami na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, 
Konin i Leszno), były powiaty: pilski (64,5%) i gnieźnieński (62,3%). Wysokim udziałem i bezwzględnie 
największą liczbą ludności wiejskiej, cechowały się natomiast powiaty kaliski (98,2%) i leszczyński 
(90,8%), co po części wynika ze specyfiki tych jednostek jako powiatów okalających miasta na 
prawach powiatu. 

Ludność województwa rozmieszczona jest nierównomiernie w przestrzeni. W regionie istnieją 
obszary o dużej koncentracji ludności, do których należą miasta na prawach powiatu oraz powiat 
poznański, ostrowski i jarociński. Najsłabiej zaludnione tereny to powiaty położone w północnej 
części Wielkopolski. W województwie występują duże dysproporcje pod względem liczby ludności 
między największymi miastami a pozostałymi obszarami. Niemal 35% ludności województwa 
zamieszkuje cztery najludniejsze powiaty (miasto Poznań – 542,3 tys. osób, powiat poznański –  
366 tys. osób, ostrowski – 161,4 tys. osób oraz gnieźnieński – 145,1 tys. osób). 

 
Ryc. 3. Gęstość zaludnienia w województwie wielkopolskim według powiatów w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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W województwie wielkopolskim, tak jak w większości regionów Europy, odnotowuje się stałą 
nadwyżkę kobiet w stosunku do mężczyzn. Ich udział w 2015 roku kształtował się na poziomie 51,3%, 
tj. 1 784,4 tys. kobiet wobec 1 690,9 tys. mężczyzn. Podobnie jak w latach poprzednich na 100 
mężczyzn przypadało 105,5 kobiet. W ujęciu przestrzennym najwyższym wskaźnikiem feminizacji 
charakteryzowały się obszary miejskie, w których na 100 mężczyzn przypadało 110,1 kobiet. 
Współczynnik ten w 2015 roku najwyższą wartość osiągnął w Poznaniu, tj. 114,0 kobiet na 100 
mężczyzn. Przewaga liczby kobiet nad mężczyznami w miastach (głównie w Poznaniu) jest związana  
z większą migracją młodych kobiet, które poszukując zatrudnienia (m.in. w usługach, administracji, 
oświacie, służbie zdrowia) wyjeżdżają do dużych ośrodków miejskich. Najniższy wskaźnik feminizacji, 
wskazujący jednocześnie na równowagę obu płci (100 kobiet na 100 mężczyzn) zaobserwowano  
w powiecie leszczyńskim. 

W 2015 roku na 1 km2 powierzchni ogólnej województwa przypadało przeciętnie 117 osób. 
Najwyższą wartość wskaźnika zarejestrowano w Poznaniu (2 071 osób na km2) a najniższą w powiecie 
złotowskim (42 osoby na km2). Pod względem gęstości zaludnienia Wielkopolska zajmowała  
8. miejsce w kraju. W latach 2007-2015 średnia gęstość zaludnienia w regionie wzrosła o 2 osoby na 
km2. Wskaźnik gęstości zaludnienia lokował Wielkopolskę wśród województw o przeciętnych 
wartościach. 

 
 

1.2. Ruch naturalny 
W ostatnich latach obserwowane są zmiany w modelu rodziny, co znajduje swoje 

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

W okresie 2007-2015 w województwie wielkopolskim najwięcej urodzeń zaobserwowano  
w 2008 roku, tj. 40,9 tys., a najmniej w 2013 roku (36,6 tys.). W 2015 roku odnotowano 36,8 tys. 
urodzeń żywych, tj. o 0,6% mniej w stosunku do roku wcześniejszego. Współczynnik dzietności 
ogólnej, określający średnią liczbę dzieci urodzonych przez kobietę w ciągu całego okresu 
rozrodczego, wynosił w Wielkopolsce 1,38 wobec 1,37 rok wcześniej. Porównując współczynnik 
dzietności do roku 2007 (1,39), nie obserwuje się znaczącej różnicy. W aspekcie przestrzennym 
wyższą wartość współczynnika odnotowuje się na obszarach wiejskich niż na obszarach miejskich,  
tj. 1,49 wobec 1,29. Poziom współczynnika w województwie wielkopolskim, podobnie jak w całym 
kraju (1,29), nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń, ponieważ jego wartość jest niższa od 
optymalnej wielkości, która zawiera się w przedziale między 2,10-2,15. 

W Wielkopolsce współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych na 1 000 ludności) w 2015 roku 
wyniósł 10,6 wobec 10,7 przed rokiem. Na obszarach miejskich odnotowano niższe wartości 
wskaźnika niż na wsi, tj. 10,0 wobec 11,3. Intensywność urodzeń w przekroju terytorialnym była 
zróżnicowana. Ponad połowa powiatów cechowała się wskaźnikiem wyższym od średniej 
wojewódzkiej. Najwyższą wartość współczynnik urodzeń osiągnął w powiatach: grodziskim (12,8), 
poznańskim (12,6) i nowotomyskim (12,2), a najniższą w Koninie (7,9) oraz Kaliszu (8,4). 

Z analizy danych wynika, że współczynnik zgonów w województwie w 2015 roku wyniósł 9,6‰. 
Zmarło w tym czasie 33,2 tys. osób, tj. o 6,8% więcej niż przed rokiem. W ogólnej liczbie zmarłych 
48,4% stanowiły kobiety. W Wielkopolsce, podobnie jak w kraju, największą liczbę zgonów powodują 
choroby określane mianem cywilizacyjnych (tj. choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe),  
a także urazy i zatrucia. W 2014 roku udział zgonów na skutek chorób układu krążenia wynosił 39,8% 
(w 2013 roku było to 42,0%). Największe natężenie tego typu zgonów odnotowano w powiecie 
jarocińskim (48,1%), a najmniejsze w mieście Koninie (32,1%). Natomiast w Poznaniu – stolicy 
województwa – ich udział był zbliżony do średniej wojewódzkiej i wyniósł 38,6%. 

Na przestrzeni analizowanych lat w Wielkopolsce systematycznie spada liczba zgonów 
niemowląt. W 2014 roku odnotowano 164 zgony niemowląt, tj. o 91 mniej niż w 2007 roku. 
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Współczynnik zgonów niemowląt mierzony na 1 000 urodzeń żywych wyniósł w 2015 roku 4,5. 
Najczęstszą przyczyną zgonów wśród noworodków były choroby oraz stany chorobowe okresu 
okołoporodowego. W województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, w ostatnich latach 
obserwowany jest pozytywny trend obniżania się wskaźnika umieralności niemowląt, co wynika 
głównie ze wzrostu jakości świadczonych usług medycznych, w szczególności wobec noworodków  
i małych dzieci. Kobiety coraz częściej znajdują się pod profesjonalną opieką dobrze wyposażonych 
szpitali ginekologiczno-położniczych, co pozwala wykryć ewentualne wady u jeszcze nienarodzonych 
dzieci. W Poznaniu znajduje się najnowocześniejszy szpital ginekologiczno-położniczy w Wielkopolsce 
(Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego). 
Świadczy on bardzo wysoki poziom usług medycznych w zakresie położnictwa oraz patologii ciąży. 
Szpital jako jedyny w regionie świadczy wysokospecjalistyczną opiekę nad noworodkami. 

 
Ryc. 4. Współczynnik urodzeń w województwie wielkopolskim według powiatów w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
  



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

 

 

12 

W latach 2007-2015 w Wielkopolsce utrzymywał się dodatni przyrost naturalny. W kraju 
natomiast różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów kształtowała się na poziomie 7,1 tys.  
w 2007 roku i zmalała do 3,6 tys. w 2015 roku. Od 2011 roku odnotowuje się spadek wartości 
niniejszego współczynnika. Oznacza to, że z roku na rok w Wielkopolsce rodzi się coraz mniej dzieci. 

W województwie wielkopolskim przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 000 ludności 
przyjmował w większości powiatów wartości dodatnie. W 2015 roku w całym regionie omawiany 
wskaźnik osiągnął wartość 1,0‰ i był niższy niż w roku poprzednim (1,7‰) oraz niższy niż  
w pierwszym roku badanego okresu (2007 rok: 2,1‰). Najwyższe wartości współczynnika przyrostu 
naturalnego odnotowano w powiecie poznańskim (5,6‰ w 2014 roku). Przyrost naturalny 
przyjmował najniższe (ujemne) wartości w Kaliszu (-3,6‰) oraz w powiecie kolskim (-2,4‰). Dla kraju 
współczynnik przyrostu naturalnego w 2007 roku przyjął wartość 0,3‰, a w 2015 roku -0,7‰. 

 
Ryc. 5. Przyrost naturalny w województwie wielkopolskim według powiatów w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 6. Ruch naturalny w województwie wielkopolskim w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

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

ruch migracyjny. Począwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej emigracja Wielkopolan za granicę 
stale wzrasta. Zdecydowana większość emigrantów przebywa w Europie. Największy wzrost emigracji 
z Wielkopolski na pobyt stały odnotowano w 2006 roku, kiedy wyjechało 2,3 tys. mieszkańców 
regionu (według danych statystyki publicznej). Od 2007 do 2010 roku miał miejsce spadek liczby 
wyjazdów za granicę. Wystąpiło wówczas nasilenie powrotów osób mieszkających na stałe poza 
granicami kraju – z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz USA. Zjawisko to mogło mieć związek ze 
światowym kryzysem finansowym, jednak już od 2010 roku w województwie zaobserwować można 
ponownie zwiększanie się liczby wyjazdów Wielkopolan za granicę. Niezmiennie celem wyjazdów dla 
emigrantów z Wielkopolski były i są kraje Unii Europejskiej, w tym głównie Wielka Brytania, Niemcy, 
Holandia oraz Irlandia. 

 
Ryc. 7. Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Wielkopolska jest województwem o stosunkowo dużej skali natężenia ruchów migracyjnych. 

Obserwowane migracje nie wywołują jednak istotnego wpływu na zmiany sytuacji demograficznej  
w regionie. Głównym ograniczeniem migracyjnym w województwie wielkopolskim są przeciętnie 
niskie, w stosunku do kosztów utrzymania, dochody ludności. Bariery związane zarówno z kosztem 
zakupu mieszkania, jak i koniecznością przemieszczania się do innej lokalizacji, są niemożliwe do 
pokonania dla zdecydowanej większości mieszkańców regionu.  
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Pomimo, że wartość salda migracji systematycznie maleje od 2007 roku (spadek z 1 872 do  
73 osób w 2014 roku), to w analizowanym okresie województwo wielkopolskie charakteryzowało się 
dodatnim saldem migracji stałej. Oznacza to, że liczba osób meldowanych na pobyt stały w każdym 
roku przewyższała liczbę osób wymeldowywanych (o 73 osoby w 2014 roku). Pod tym względem 
wydaje się, iż Wielkopolska na tle pozostałych województw w Polsce postrzegana jest jako region 
atrakcyjny do zamieszkania. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że dodatnie saldo migracji 
zaobserwowano głównie na wsi, tj. 1 381 osób. W miastach odpływ ludności nasila się z każdym 
rokiem, a w 2014 roku saldo migracji osiągnęło zdecydowanie ujemną wartość (-4 378 osób).  
W stosunku do 2007 roku odsetek ludności miejskiej w województwie spadł o 1,6 p.proc. (jeden  
z dwóch największych spadków w kraju, zaraz po województwie pomorskim).  

 
Ryc. 8. Ogólne saldo migracji na 1 000 ludności w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Województwo Wielkopolskie 2015. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd 

Statystyczny w Poznaniu. Poznań. 2015 r.  

 
Od 2007 roku w całym województwie utrzymuje się ujemne saldo migracji zagranicznej na 

pobyt stały. W 2014 roku było to -1 308 osób. Wartość wskaźnika liczona na 10 000 ludności wyniosła 
w 2014 roku 0,2 wobec 0,5 w 2013 roku. W ostatnich latach największa migracja odbywała się  
w ramach województwa. Najwięcej wewnętrznych ruchów migracyjnych w 2014 roku odnotowano  
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w powiecie poznańskim (napływ: 9 608 osób, odpływ: 4 508 osób) oraz w Poznaniu (napływ: 5 613 
osób, odpływ: 7 127 osób). W migracjach międzywojewódzkich celem migracyjnym były natomiast 
głównie województwa: dolnośląskie, dokąd wyjechało 20,2% emigrantów, oraz mazowieckie, gdzie 
osiedliło się 14,6% ogółu wyjeżdżających. W Wielkopolsce najczęściej osiedlali się natomiast 
przedstawiciele województw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego. 
W Wielkopolsce obserwowany jest również wzrost migracji wewnętrznych, z obszarów słabiej 
rozwiniętych gospodarczo, na tereny o silnej dynamice i potencjale rozwoju. Saldo migracji 
wewnętrznych w 2014 roku kształtowało się na poziomie 1 381 wobec 3 126 w 2007 roku. 

 
 

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

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

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

Do żłobków mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia, natomiast do klubów 
dziecięcych dzieci, które ukończyły 1. rok życia (opieka w takich jednostkach świadczona jest 
maksymalnie do 5 godzin dziennie). Ponadto, obok wymienionych podmiotów, system opieki nad 
dziećmi do lat 3 tworzą nianie (rodzice przy zatrudnieniu nie ponoszą kosztów ich ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego) i opiekunowie dzienni. Opiekun dzienny to osoba, którą zatrudnia gmina, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca mieć pod 
swoją opieką maksymalnie pięcioro dzieci do 3. roku życia. Jeżeli w grupie znajduje się dziecko 
poniżej 1 roku życia (od 20. tygodnia życia) lub wymaga szczególnej opieki (jest niepełnosprawne), 
opiekun może zajmować się maksymalnie trojgiem dzieci. Opiekę sprawuje w swoim domu lub lokalu 
udostępnionym przez gminę po wcześniejszym wielogodzinnym szkoleniu. Instytucja opiekuna 
dziennego jest alternatywą dla tworzenia żłobków w małych gminach, których na to nie stać lub gdzie 
niewiele jest dzieci w wieku żłobkowym. Liczba opiekunów dziennych wzrasta z roku na rok. Ogólnie 
w kraju liczba opiekunów dziennych na koniec 2013 roku wynosiła 56 osób, zaś na koniec 2014 roku 
były to już 442 osoby zatrudnione w 67 gminach. Osoby te sprawowały opiekę nad 541 dziećmi 
wobec 120 dzieci w 2013 roku. W Poznaniu na koniec 2014 roku zatrudnionych było 24 opiekunów 
dziennych, co plasowało gminę na 3. miejscu w kraju. 

Przedstawione powyżej zmiany ustawowe nie pozostały bez wpływu na sytuację  
w Wielkopolsce. W latach 2012-2015 w regionie, podobnie jak i w całej Polsce, zanotowano wzrost 
liczby żłobków i innych placówek dla dzieci do lat 3. W województwie w 2015 roku działało: 200 
żłobków (łącznie z oddziałami) wobec 81 w 2012 roku i 32 kluby dziecięce (19 w 2012 roku). Z kolei 
na terenie całego kraju było ich odpowiednio 1 874 i 387. Oznacza to istotny wzrost liczby 
podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 w porównaniu do lat poprzednich. Analiza własności 
placówek opieki nad dziećmi do lat 3 wykazała, że udział placówek podległych samorządowi 
terytorialnemu, tj. żłobków i oddziałów żłobkowych, wyniósł w 2015 roku jedynie 19,5% (38 żłobków, 
1 oddział żłobkowy). Placówki publiczne oferowały 38% wszystkich miejsc, przy czym systematycznie 
zwiększa się udział placówek sektora niepublicznego.  

Ogółem w wielkopolskich żłobkach (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) dostępnych 
było 7 651 miejsc, a w ciągu roku przebywało w nich 10 260 dzieci, tj. o 3 572 dzieci więcej niż według 
stanu na koniec roku. Różnica między liczbą miejsc i liczbą dzieci w ciągu roku powstaje w wyniku 
występowania dużej rotacji dzieci w ciągu roku oraz relatywnie krótkiego przeciętnego przebywania 



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

 

 

16 

dziecka w żłobku – średnio w roku jest to poniżej 100 dni. Przeciętnie jedno dziecko uczęszcza rocznie 
do żłobka i klubu dziecięcego przez 97 dni, a do oddziału żłobkowego 94 dni (wyniki dla województw 
ogółem)1. Najliczniejszą grupę w wielkopolskich żłobkach (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) 
na koniec 2015 roku stanowiły dzieci w wieku 2 lat – 3 210 (48,5%), następnie dzieci w wieku 1 roku  
– 2 736 (40,9%), zaś udział grupy dzieci w wieku poniżej 1 roku wyniósł 3,0% (203 dzieci). Do żłobków 
uczęszczały również dzieci w wieku 3 lat oraz 4 lat i więcej (łącznie 539 dzieci, tj. 8,1%). 

Dla porównania, w końcu 2015 roku w województwie wielkopolskim mieszkało 109,2 tys. 
dzieci w wieku 0-3 lat (na 3 475,3 tys. mieszkańców), czyli w tzw. wieku żłobkowym. W odniesieniu 
do poprzedniego roku liczebność grupy żłobkowej zmniejszyła się o 1,5 tys. dzieci. Udział tej grupy  
w ogólnej liczbie ludności Wielkopolski stanowił 3,1%. W populacji dzieci w wieku żłobkowym 
przeważali chłopcy (51,5%), których statystycznie rodzi się więcej. Najliczniejszą grupę wśród 
analizowanej populacji tworzyły dzieci w wieku 1 roku życia, tj. 36,9 tys. (33,7% ogółu dzieci w wieku 
0-2 lat). Kolejną grupę według liczebności stanowiły dzieci w wieku 2 lat – w 2015 roku było ich  
36,4 tys. (33,3%). Dzieci w wieku poniżej 1 roku życia stanowiły natomiast 32,9% ogółu dzieci w wieku 
żłobkowym, tj. 35,9 tys. 

 
Ryc. 9. Odsetek dzieci według wieku objętych opieką w żłobkach (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) 

w województwie wielkopolskim w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W Wielkopolsce w 2015 roku udział dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach wyniósł 6,1% 

(wobec 2,2% w 2011 roku) i był nieznacznie niższy od wskaźnika dla Polski – 6,8%. Żłobki funkcjonują 
przede wszystkim w dużych miastach i na terenach zurbanizowanych, rzadko na terenach wiejskich  
i w związku z tym zauważyć można spore dysproporcje pomiędzy odsetkiem dzieci w żłobkach na 
terenach miast i na obszarach wiejskich. W Wielkopolsce było to odpowiednio 9,2% i 1,4%, a w kraju 
9,5% i 0,9%. W 2015 roku na każde 1 000 dzieci w wieku do lat 3 opieką żłobkową objętych było 61,2 
dzieci (w kraju 67,5 dzieci). W porównaniu do 2012 roku wartość wskaźnika wzrosła o 30,3 osoby  
(w kraju o 29,6 osoby). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż w 2015 roku w trzech 
wielkopolskich powiatach: kaliskim, konińskim i leszczyńskim nie funkcjonował żaden żłobek, co  
w dużej mierze związane było z bliskością miast na prawach powiatu, posiadających szerszą ofertę 
placówek dla dzieci do lat 3. Ponadto, jak wynika z danych GUS, na terenie 168 wielkopolskich gmin 
(w dużej mierze wiejskich) nie funkcjonowały takie formy opieki nad dzieckiem do lat 3 jak żłobek, 
oddział żłobkowy czy klub dziecięcy. Niska wartość wskaźników nie do końca świadczy o rzeczywistej 
potrzebie powstania nowych podmiotów. Na terenach wiejskich nie zakłada się żłobków m.in.  
z uwagi na brak perspektyw na aktywizację zawodową matek. Kobiety na wsiach jeśli zaczynają 
szukać zatrudnienia to dopiero wtedy kiedy dziecko idzie do szkoły. Brak potrzeby zapewnienia na wsi 
zinstytucjonalizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 wynika również z tego, że zabudowa na 
terenach wiejskich jest często bardzo rozproszona i rodzicom nie kalkuluje się dowożenie dziecka 
kilkanaście kilometrów do placówki. Wolą za to dowozić dzieci do żłobków zlokalizowanych  

                                                           
1 Zgodnie z metodologią GUS wyznaczania wskaźnika „liczba dzieci przebywających w ciągu roku w żłobku i klubie dziecięcym”. 
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w miastach, w których np. świadczą stosunek pracy. W związku z niniejszym wartość 
prezentowanego wskaźnika nie do końca świadczy o rzeczywistej potrzebie powstawania nowych 
placówek na obszarach wiejskich. 

 
Ryc. 10. Odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w województwie wielkopolskim 

według powiatów w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

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

społeczeństwa. W województwie wielkopolskim w 2015 roku kontynuowana była tendencja związana 
z przesunięciami w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Zmniejsza się odsetek 
ludności w wieku produkcyjnym (o 1,5 p.proc. w stosunku do 2012 roku), kosztem zwiększenia 
udziału grupy w wieku poprodukcyjnym (o 1,7 p.proc.), podczas gdy odsetek dzieci i młodzieży (osoby 
od 0 do 17 lat) pozostaje na względnie podobnym poziomie. W 2015 roku udział osób w wieku 
produkcyjnym (kobiety od 18 do 59 lat, mężczyźni od 18 do 64 lat) wyniósł 62,6%, w wieku 
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poprodukcyjnym 18,2%, zaś w wieku przedprodukcyjnym 19,2%. Zbiorowość osób w wieku 
produkcyjnym liczyła 1 147,1 tys. mężczyzn oraz 1 028,6 tys. kobiet.  

 
Ryc. 11. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Wskaźnik obciążenia demograficznego (osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym), który od kilku lat wzrasta, kształtował się w Wielkopolsce na poziomie 29,1 osób  
(w 2011 roku 24,6 osób). Najniższy poziom wskaźnik osiągnął w powiecie poznańskim, gdzie na 100 
osób w wieku produkcyjnym przypadało 23,1 osób w wieku poprodukcyjnym. Niską wartość wskaźnik 
przyjął również w powiatach: grodziskim (23,6 osób) oraz leszczyńskim (24,4 osób). Najwyższy 
poziom wskaźnika odnotowano w Kaliszu, tj. 38,7 osób. 

Na koniec 2015 roku liczba ludności województwa wielkopolskiego wynosiła 3,5 mln w tym  
1,2 mln stanowiły osoby powyżej 50. roku życia (34,5%). W populacji osób powyżej 50. roku życia 
największy odsetek, tj. 20,5%, stanowiły osoby w wieku 55-59 lat. W 2015 roku udział osób  
w przedziale wieku 55-59 lat w ogólnej liczbie ludności Wielkopolski wynosił 7,1%. W latach 2007-
2015 największy wzrost liczebności odnotowano dla grupy 65-69 lat (o 87,2 tys. osób), a największy 
spadek w grupie 50-54-latków (o 49,6 tys. osób). Rosnący systematycznie udział grupy 65-69 lat 
kosztem zmniejszenia udziału dzieci i młodzieży świadczy o starzeniu się ludności. W populacji 50 lat  
i więcej w 2015 roku większość osób stanowiły kobiety (55,6%). Wraz z wiekiem rośnie ich udział 
zarówno w kolejnych grupach wiekowych, jak i w całej populacji Wielkopolan. 

 
Tab. 1. Ludność w wieku powyżej 50. roku życia w podziale na płeć w województwie wielkopolskim w latach 

2007 i 2015  

wiek 
2007 2015 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

Ludność ogółem 3 386 882 1 642 755 1 744 127 3 475 323 1 689 486 1 783 093 

Ludność 50 lat i więcej 1 057 902 462 599 595 303 1 200 675 532 923 667 752 

50-54 lat 260 626 126 162 134 464 210 711 103 884 106 827 

55-59 lat 237 463 112 370 125 093 246 613 118 768 127 845 

60-64 lat 155 654 71 186 84 468 235 077 109 315 125 762 

65-69 lat 115 705 50 058 65 647 202 867 90 449 112 418 

70-74 lat 108 193 43 452 64 741 94 920 39 829 55 091 

75-79 lat 88 577 32 727 55 850 89 907 33 721 56 186 

80-84 lat 56 771 17 502 39 269 66 965 22 599 44 366 

85 lat i więcej 34 913 9 142 25 771 53 615 14 358 39 257 

Udział w całkowitej populacji województwa wielkopolskiego (%) 

Ludność 50 lat i więcej 31,2 28,2 34,1 34,5 31,5 37,4 

50-54 lat 7,7 7,7 7,7 6,1 6,1 6,0 

55-59 lat 7,0 6,8 7,2 7,1 7,0 7,2 
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wiek 
2007 2015 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

60-64 lat 4,6 4,3 6,8 6,8 6,5 7,1 

65-69 lat 3,4 3,0 3,8 5,8 5,4 6,3 

70-74 lat 3,2 2,6 3,7 2,7 2,4 3,1 

75-79 lat 2,6 2,0 3,2 2,6 2,0 3,2 

80-84 lat 1,7 1,1 2,3 1,9 1,3 2,5 

85 lat i więcej 1,0 0,6 1,5 1,5 0,8 2,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 12. Wskaźnik obciążenia demograficznego osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym w województwie wielkopolskim według powiatów w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W Wielkopolsce w 2015 roku przeciętne dalsze trwanie życia wyniosło 73,7 lat dla mężczyzn 

(74,0 lata w 2014 roku, 72,9 lat w 2011 roku). Średnia długość trwania życia kobiet wynosiła, 
podobnie jak przed rokiem, 81,2 lat (80,9 lat w 2011 roku). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni żyją 
dłużej w mieście (81,3 lat i 74,4 lata) niż na terenach wiejskich (81,0 lat i 73,4 lat). 
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1.6. Prognoza zmiany liczby mieszkańców 
Niska płodność (współczynnik dzietności w 2015 roku w województwie wielkopolskim wyniósł 

1,38; w kraju 1,29), a także wydłużająca się długość życia oraz coraz większy stopień migracji 
powodują niski przyrost naturalny, co z kolei skutkuje intensywnymi zmianami w strukturze ludności. 
Zaktualizowana prognoza ludności na lata 2014-2050 zakłada dalszy spadek liczby ludności oraz 
utrzymanie się niekorzystnych zjawisk demograficznych. Obok ujemnego przyrostu naturalnego 
prognozuje się także zmniejszanie się liczby kobiet w wieku rozrodczym. W 2050 roku populacja 
Polski ma wynieść 34,0 mln osób.  

Według prognozy ludności dla Wielkopolski liczba mieszkańców ma wzrastać do 2023 roku.  
W porównaniu ze stanem w roku bazowym 2015, wzrost liczby mieszkańców województwa ma 
wynieść 16,5 tys. osób, tj. 0,5%. Po 2023 roku liczba ludności ma stopniowo zmniejszać się do końca 
okresu objętego prognozą. Spodziewane zmniejszenie się populacji Wielkopolski w 2050 roku  
w stosunku do roku 2023 ma wynieść 204 tys. osób, tj. o 6,2%. Tak jak w poprzednich prognozach 
przewiduje się zróżnicowane zmiany liczby ludności miejskiej i wiejskiej. W latach 2015-2050 liczba 
ludności zamieszkałej na obszarach miejskich ma zmniejszyć się o 366,3 tys. osób, podczas gdy na 
terenach wiejskich będzie można obserwować powolny, regularny wzrost populacji (o 178 tys.  
w stosunku do 2015 roku). Przewiduje się, że generalnie w 2050 roku liczba mieszkańców 
województwa wielkopolskiego w stosunku do roku bazowego 2015 będzie mniejsza o 5,4%,  
tj. o 188,3 tys. osób (o 19,2% mniej w miastach i o 11,3% więcej na wsi). Trend ten wynika głównie  
z odmiennych zachowań demograficznych mieszkańców miast i wsi, w tym m.in. odmienności takich 
procesów, jak wymieranie populacji, średni wiek rodzenia dzieci i liczby rodzonych dzieci, czy 
procesów migracyjnych. Jest to związane z migracjami z terenów wiejskich do miast w celach 
edukacji lub pracy oraz migracji z miasta na wieś spowodowanej chęcią podniesienia jakości życia. 
Obserwowany w ostatnich latach systematyczny odpływ ludności na tereny wiejskie widoczny jest 
zwłaszcza na obszarze aglomeracji poznańskiej. W kolejnych latach proces suburbanizacji  
w Wielkopolsce będzie nadal postępował. 

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

wieku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Analiza prognozy liczby ludności w województwie wielkopolskim do 2050 roku według 

ekonomicznych grup wieku wskazuje na ciągły ubytek ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 
oraz produkcyjnym (od 18 lat do wieku emerytalnego2). W prognozowanym okresie nadal 
obserwowany będzie wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (powyżej wieku 

                                                           
2 Wyniki prognozy według ekonomicznych grup wieku zostały oszacowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie 
Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która od 1 stycznia 2013 roku 
wprowadza stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67. roku życia. 
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emerytalnego). Szacuje się, że liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2050 roku spadnie do 
514,7 tys. osób – będzie zatem o 28,9% mniejsza niż w 2015 roku. Podobną tendencją zmian 
potencjału demograficznego będzie charakteryzowała się ludność w wieku produkcyjnym. Przewiduje 
się, że w 2050 roku liczba ludności w tej grupie wiekowej wyniesie 1 868,0 tys. mieszkańców,  
a prognozowany ubytek w porównaniu z 2015 rokiem stanowić będzie 18,5%. W województwie 
wielkopolskim najbardziej dynamiczne zmiany będą występowały w grupie ludności w wieku 
poprodukcyjnym. Prognoza przewiduje systematyczny wzrost liczby ludności w wieku emerytalnym.  
Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczebność tej grupy wzrośnie o 33,7%, 
zwiększając się zatem o 305,5 tys. osób. 

 
Ryc. 14. Prognoza wskaźnika obciążenia demograficznego osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym w województwie wielkopolskim według powiatów w 2050 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Podobnie jak w całym kraju, również i w województwie wielkopolskim będzie postępowało 

starzenie się ludności. Zjawisko to, o coraz bardziej dynamicznym przebiegu, stanowi istotne 
wyzwanie dla polityki społecznej państwa oraz samorządów lokalnych, które muszą uwzględniać 
nowe uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, szczególnie w zakresie systemu ubezpieczeń 
społecznych oraz poprawy dostępności do usług medycznych i socjalnych. Jednocześnie w kolejnych 
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latach prognozuje się zmniejszenie udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co 
zapewne wywoła znaczące zmiany w systemie edukacyjnym. 

Według prognozy GUS do 2050 roku w Wielkopolsce wystąpią zmiany w poszczególnych 
funkcjonalnych grupach wiekowych. Dotyczyć one będą m.in. edukacyjnych grup wiekowych,  
tj.: dzieci w wieku żłobkowym (0-2 lat), w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz dzieci i młodzież objętą 
obowiązkiem nauki według obowiązującego w Polsce systemu kształcenia podstawowego (7-12 lat), 
gimnazjalnego (13-15 lat), ponadgimnazjalnego (16-18 lat), a także szkolnictwa wyższego (19-24 lata). 

 
Tab. 2. Prognoza liczby ludności województwa wielkopolskiego do 2050 roku 

według funkcjonalnych grup wieku 

Lata 
Funkcjonalne grupy wieku 

0-2 3-6 7-12 13-15 16-18 19-24 

2015 106 654 160 078 221 284 103 259 110 168 262 420 

2020 103 053 140 898 237 787 111 696 100 632 218 843 

2025 95 981 135 910 211 216 117 749 123 014 207 489 

2030 88 388 125 258 203 369 104 784 109 470 239 134 

2035 85 408 116 900 188 243 101 260 103 650 218 016 

2040 85 914 114 759 176 018 93 123 98 141 206 298 

2045 85 794 115 799 172 716 87 401 90 271 194 576 

2050 82 469 114 405 174 000 86 268 86 479 179 991 

Źródło: Opracowanie  własne na podstawie - Prognoza ludności na lata 2014-2050 - województwa. GUS. Warszawa. 2014 r. 

 
Ryc. 15. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 ludności w województwie wielkopolskim 

według powiatów w 2015 roku oraz w 2050 roku (prognoza) 

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

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

 
Według dokonanych prognoz dotyczących Wielkopolski populację dzieci w wieku od 0 do 2 lat 

cechować będzie tendencja malejąca aż do końca horyzontu prognozy, co będzie efektem 
systematycznego spadku liczby urodzeń wskutek zmian zachowań ludności w wieku prokreacyjnym. 
Konsekwencją tego procesu będą zmiany liczebności dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wskazana grupa 
wiekowa ulegać będzie systematycznemu zmniejszaniu do 2050 roku, w którym osiągnie 71,4% stanu 
z 2015 roku (spadek o 45,7 tys. dzieci). Z kolei liczba dzieci objęta szkolnictwem podstawowym (7-12 
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lat) ma wzrastać do 2020 roku. W grupie tej prognozowany jest wzrost liczby ludności o 6,9%,  
tj. o 16,5 tys. osób. W kolejnych latach prognozowany jest systematyczny spadek jej liczebności. 
Przewiduje się, że w 2050 roku spadek może wynieść 26,8%, tj. o 63,8 tys. osób. W sposób 
niejednorodny mają przebiegać zmiany liczby młodzieży w wieku 13-15 lat. W latach 2020-2024 
wystąpi wzrost liczebności tej grupy. Od 2025 roku przewiduje się natomiast już regularny ubytek 
ludności w tej grupie wiekowej (w 2050 roku o 16,5% w porównaniu z rokiem bazowym 2015). 
Zbliżona zmiana liczebności prognozowana jest dla młodzieży realizującej obowiązek nauki  
w szkołach ponadgimnazjalnych (do 2020 roku nastąpi ubytek osób w tej grupie wiekowej o 8,7%, 
czyli o ponad 9,5 tys. osób w stosunku do 2015 roku). Natomiast w okresie 2021-2026 liczba osób w 
wieku od 16 do 18 lat ulegnie zwiększeniu do 124,7 tys. osób, by w 2050 roku osiągnąć 79% 
liczebności z roku 2030. Do 2023 roku w skali całego województwa ma nastąpić spadek liczby 
ludności w wieku od 19 do 24 lat o 21,5%, tj. z 262,4 tys. osób do 205,9 tys. W 2050 roku populacja 
tej grupy wiekowej stanowić będzie natomiast 68,6% liczebności z 2015 roku. 

O poprawności i trafności dokonanej prognozy świadczą dane rzeczywiste za pierwsze lata jej 
obowiązywania. W latach 2014-2015 rozbieżność między rzeczywistymi, a przewidywanymi stanami 
ludności była stosunkowo nieduża. Faktyczna liczba ludności województwa wielkopolskiego według 
stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 3 475,3 i była tylko o 3,6 tys. osób wyższa od wartości 
prognozowanej. 

 
 

REKOMENDACJE DLA OBSZARU „DEMOGRAFIA”: 

� Ludność w województwie wielkopolskim nie jest rozmieszczona równomiernie. 

Znaczna jej część skoncentrowana jest w stolicy województwa – Poznaniu oraz  

w ośrodkach subregionalnych. Należy stworzyć takie możliwości rozwoju obszarów 

zastoju gospodarczego, aby ograniczyć odpływ ich mieszkańców do ośrodków 

wzrostu, pogłębiający dysproporcje między silnymi ośrodkami a resztą województwa.  

� Wobec systematycznego zwiększania się udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, 

przy jednoczesnym spadku populacji dzieci i młodzieży, konieczne jest prowadzenie 

interwencji osłabiających negatywne konsekwencje starzenia się ludności. Aktualnie 

głównymi przyczynami tego zjawiska są niska dzietność i wydłużenie przeciętnego 

trwania życia. W regionie potrzebna jest spójna i racjonalna polityka prorodzinna 

przeciwdziałająca niskiemu przyrostowi naturalnemu. 

� Wzrastająca z roku na rok populacja seniorów powinna wymuszać intensyfikację 

działań nakierowanych na zwiększenie dostępu do wszelkiego rodzaju usług dla osób 

starszych. W szczególności należy skupić się na zapewnieniu dostępności do 

odpowiedniego poziomu opieki medycznej oraz usług opiekuńczych dla osób 

starszych (np. domów opieki, domów dziennego pobytu). 

� W celu ułatwienia godzenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich należy 

zwiększyć dostępność żłobków i innych form opieki dla dzieci do lat 3. Ustawa z dnia  

4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, regulująca funkcjonowanie żłobków 

oraz dająca podstawy prawne do tworzenia nowych form opieki nad małym 

dzieckiem, polepszyła sytuację w Wielkopolsce w tej materii, jednakże nadal nie 

zaspakaja w pełni potrzeb pracujących rodziców. Rekomenduje się wdrożenie  

w regionie działań mających na celu zniwelowanie różnic dostępu do usług 

opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów  

o największym zapotrzebowaniu w tym zakresie. 
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2. RYNEK PRACY  
 
Rynek pracy w Wielkopolsce, aby zrealizować podstawowe zadania nakreślone przez Strategię 

Europa 2020 i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, wymaga wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Strategia Europa 2020 sformułowała trzy priorytety 
odnoszące się do bieżącej perspektywy finansowej, z których jeden dotyczy bezpośrednio rynku 
pracy: „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki, o wysokim poziomie 
zatrudnienia zapewniającej spójność społeczną i terytorialną”. 

Jednocześnie Komisja Europejska przedstawia siedem projektów przewodnich, które umożliwią 
efektywną realizację w ramach każdego z priorytetów tematycznych. Dla rynku pracy jest to 
„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy 
i wzmocnienia pozycji obywateli przez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej i dopasowania popytu do podaży na rynku pracy (między 
innymi dzięki mobilności siły roboczej). Dokumentem, który określa zadania i pola interwencji na 
bieżącą perspektywę dla regionu jest WRPO 2014+. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego Wielkopolska w 2015 roku liczyła 3 475,3 
tys. mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym (tj. w wieku 18-64 lat) 2 175,7 tys. osób, zaś w wieku 
powyżej 50 lat – 1 200,7 tys. osób. Na tle innych regionów województwo wielkopolskie posiada 
wysoki wskaźnik zatrudnienia3, który w I kwartale 2016 roku wyniósł 70,4%. Wykazuje on jednak 
zróżnicowanie w poszczególnych kategoriach. W tym zakresie warto zwrócić uwagę m.in. na 
względnie niskie wartości wskaźnika wśród osób w wieku 54-64 lata, w przypadku których wyniósł 
47,9%, a także w grupie osób niepełnosprawnych – 23,2%. Natomiast szczególne zróżnicowanie 
wystąpiło w kategoriach według wykształcenia: osoby z wykształceniem wyższym – 77,2%,  
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 43,3%, z wykształceniem zasadniczym zawodowym  
– 57,4%, gimnazjalnym i niższym – 15,3%. 

Problemem, który występuje w Wielkopolsce od kilku lat jest duża dysproporcja  
w zatrudnieniu mężczyzn i kobiet. W 2015 współczynnik aktywności zawodowej4 mężczyzn wyniósł 
67,0%, kobiet 48,8%. Z kolei w grupie osób w wieku produkcyjnym wyniósł odpowiednio 80,7% 
wśród mężczyzn i 69,5% wśród kobiet. Jednocześnie w 2015 roku wśród ogółu długotrwale 
bezrobotnych w regionie kobiety stanowiły 63,0%. 

Wielkopolska posiada najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w kraju – w czerwcu 2016 
roku wyniosła ona 5,4%, podczas gdy wskaźnik krajowy osiągnął wartość 8,8%. Mimo tak dobrego 
wyniku, w województwie wielkopolskim nadal widoczne są znaczne różnice. Prawie jedna trzecia 
powiatów odnotowuje stopę bezrobocia przekraczającą próg 8,0%. Największe bezrobocie występuje  
w powiatach: konińskim (12,1%), kolskim (11,2%), chodzieskim (11,1%), złotowskim (11,1%), 
średzkim (10,2%) oraz słupeckim (9,7%) – są to powiaty wschodniej i północnej Wielkopolski. 

Trwałym zjawiskiem jest również rosnące bezrobocie na wsi – według Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) stopa bezrobocia rejestrowanego na wsi wynosi 6,4%, podczas gdy  
w mieście 5,4%. Ta niekorzystna tendencja dotyczy także sytuacji osób powyżej 50. roku życia. Liczba 
osób w tej grupie bezrobotnych w czerwcu 2016 roku wyniosła 22 166, co stanowiło 27,1% ogółu 
bezrobotnych (w tym kobiety 42,9%). 

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

Starając się wyjść naprzeciw tym potrzebom opracowano nowelizację Ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła 

                                                           
3 Wskaźnik zatrudnienia – wskaźnik określający jaki odsetek ludności w wieku od 20. do 64. roku życia pracuje zawodowo. 
4 Współczynnik aktywności zawodowej – wskaźnik określający udział aktywnych zawodowe danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej 
kategorii. 
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profilowanie bezrobotnych (art. 33 ust. 2b). W Wielkopolsce w 2015 roku liczba osób z ustalonym 
profilem pomocy wynosiła 90 031, z czego 67,2% to osoby zakwalifikowane do II profilu „bezrobotni 
wymagający wsparcia” i aż 30,6% do III profilu „bezrobotni oddaleni od rynku pracy”. 

Jedną z ważnych przyczyn, które warunkują trudności w powrocie na rynek pracy osób 
posiadających dzieci do lat trzech i w przedziale wiekowym 3-5 lat jest brak, szczególnie w mniejszych 
miejscowościach, wystarczającej liczby przedszkoli i żłobków (zgodnie z podrozdziałem 1.4.). 
Przeprowadzone w I kwartale 2016 roku badanie pokazało, iż 5 080 (60,6%) osób uznaje opiekę nad 
dzieckiem za barierę aktywizacji zawodowej. Spośród osób posiadających dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
4 611 (45,1%) jako barierę zgłosiło opiekę nad nimi. Dane te świadczą o ograniczonym dostępie do 
opieki nad dziećmi lub słabym poziomie tych placówek, co utrudnia powrót matek na rynek pracy 
oraz powoduje zawieszanie działalności gospodarczej, szczególnie w powiatach o wysokiej stopie 
bezrobocia. 

Wielkopolska znajduje się na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby prywatnych 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. Dane szczegółowe dla 
województwa pokazują jednak spore różnice między powiatami. W 2015 roku ponad 1/4 podmiotów 
gospodarczych sektora prywatnego zlokalizowana była w Poznaniu (105 134, tj. 26,5% podmiotów 
sektora z całego województwa). W znajdującym się na drugiej pozycji powiecie poznańskim było ich 
już o połowę mniej (54 830). Z kolei najmniejszą liczbą zarejestrowanych podmiotów prywatnych 
charakteryzowały się powiaty: międzychodzki (3 349, tj. 0,8% wszystkich podmiotów  
w województwie), chodzieski (4 157 tj. 1,0% podmiotów), grodziski (4 705 tj. 1,2% podmiotów)  
i złotowski (4 880, tj. 1,2% podmiotów sektora prywatnego w regionie). 

Pod względem liczby osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą na 1 000 
ludności Wielkopolska plasowała się w 2015 roku na czwartej pozycji, znajdując się w grupie 
województw z liczbą wyższą niż średnia dla całego kraju. W statystyce przodowało miasto Poznań 
oraz powiat poznański (za nimi miasto Leszno), natomiast najniższy wskaźnik wystąpił w powiecie 
tureckim i złotowskim. 

Znacznie słabiej Wielkopolska wypada jeśli przeanalizujemy procentowy wzrost/spadek liczby 
podmiotów zarejestrowanych w sektorze prywatnym. W latach 2007–2015 liczba ta wzrosła jedynie 
o 3,5%, podczas gdy w województwie małopolskim wskaźnik wzrósł aż o 20% (najwyższy wynik  
w kraju). Co więcej, wynik Wielkopolski jest niższy niż średnia dla Polski (7,1%), a aż w 14 powiatach 
nastąpił procentowy spadek w porównaniu z wynikiem uzyskanym w 2007 roku. Wydaje się 
konieczne zdiagnozowanie przyczyn zmniejszenia dynamiki wzrostu liczby podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, tym bardziej, że Wielkopolska uważana jest za najbardziej przedsiębiorczy 
region w kraju. 

 
Tab. 3. Podmioty nowo zarejestrowane w Wielkopolsce w latach 2007-2015 

Nazwa 
Nowo zarejestrowani w rejestrze REGON – sektor prywatny Procentowy 

wzrost/spadek w 
latach 2007-2015 

2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Powiat gostyński 514 839 604 683 656 568 647 25,9 

Powiat słupecki 392 538 435 534 502 542 492 25,5 

Powiat poznański 3 252 4 518 4 152 4 308 4 537 4 542 4 078 25,4 

Powiat koniński 772 985 905 930 1 015 1 073 962 24,6 

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

Powiat krotoszyński 626 628 534 548 573 535 533 -14,9 

Powiat m. Kalisz 932 1 296 994 1 148 1 017 952 791 -15,1 

Powiat m. Konin 703 930 761 843 728 727 567 -19,3 

Powiat pleszewski 568 629 401 582 486 552 433 -23,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Analizując takie wskaźniki, jak: liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców  

w wieku produkcyjnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności oraz 
liczba podmiotów gospodarki narodowej, można poszczególne powiaty Wielkopolski podzielić na 
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cztery grupy: dwie pierwsze posiadają najwyższe i wysokie wskaźniki przedsiębiorczości, natomiast 
dwie kolejne wskaźniki niskie i bardzo niskie. Poziom zróżnicowania określa fakt, iż w dwóch 
ostatnich grupach jest 17 powiatów, a więc więcej niż połowa. Do tych o najniższych wartościach 
zaliczamy powiaty: kaliski, jarociński, turecki, rawicki i złotowski. 

Na aktywność zawodową Wielkopolan i rozwój przedsiębiorczości znaczny wpływ ma 
mobilność zawodowa oraz warunki i możliwości dojazdów do pracy. Kierunki mobilności zawodowej 
mieszkańców wskazują mocne strony rynku pracy i obszary atrakcyjne dla osób pracujących. Analiza 
SWOT zawarta w Strategii zatrudnienia województwa Wielkopolskiego 2014-2020 z jednej strony 
określa dużą mobilność przestrzenną Wielkopolan, ale jednocześnie niską mobilność zawodową. 

Najwięcej osób przyjeżdża do pracy w Poznaniu – w 2011 roku było to 90,8 tys. osób. Na 
dalszych pozycjach znalazło się Tarnowo Podgórne i stolice byłych województw. Wśród gmin  
z największą liczbą wyjeżdżających znalazł się ponownie Poznań (25 tys. osób), zaś następne miejsca 
zajmowały podpoznańskie gminy Swarzędz, Luboń, Czerwonak (od 5,3 tys. do 5,9 tys.). Najniższy 
iloraz przepływu zatrudnionych notowały gminy wiejskie. Porównując wielkości osób dojeżdżających 
do pracy (do Poznania w 2006 roku dojeżdżało 61,5 tys.), można wnioskować, iż mobilność 
Wielkopolan wzrosła, na co wpływ miały m.in. liczne migracje mieszkańców z Poznania do 
podpoznańskich gmin, jak też postępująca poprawa infrastruktury komunikacyjnej, która czyni 
dojazdy mniej uciążliwymi i szybszymi. 

 
Bardzo istotne znaczenie dla regionalnego rynku pracy mają inteligentne specjalizacje.  

W województwie wyznaczono je w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 
2015-2020 (RIS3), zatwierdzonej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w marcu 2015 roku. 
Inteligentna specjalizacja – to stosunkowo prosty definicyjnie pomysł koncentracji środków 
publicznych na ograniczonej liczbie priorytetów, w celu wzmocnienia przewag konkurencyjnych 
istniejących lub nowych obszarów. Dla Wielkopolski przyjęto sześć obszarów. Są to: 

 
Ryc. 16. Obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski 

 
Źródło: Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 

 
W ramach ilościowego i jakościowego monitorowania wpływu inteligentnych specjalizacji na 

rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2016 roku przystąpił do przeprowadzenia 
badania dwóch inteligentnych specjalizacji z punktu widzenia ich powiązań z rynkiem pracy  
w Wielkopolsce: 

1. Wnętrza przyszłości – branża meblarska oraz wyposażenia wnętrz ma w Wielkopolsce silny 
potencjał wytwórczy i produkcyjny oraz szybko rozwijające się obszary, takie jak 
projektowanie i wzornictwo przemysłowe. Region specjalizuje się również w produkcji 
drewna, papieru i produktów pochodnych. Obszar Wnętrza przyszłości obejmuje produkcję 
wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed 
współczesnym człowiekiem. Podjęcie tego tematu związane jest z dużym wpływem branży na 
rynek pracy z jednej strony, zaś z drugiej z innowacyjnością i współpracą poznańskich 
ośrodków naukowych z przemysłem. 

2. Wyspecjalizowane procesy logistyczne – logistyka, transport i gospodarka magazynowa są 
mocną stroną Wielkopolski, a branża logistyczna rozwija się w oparciu o dobrą lokalizację 
regionu zwiększającą jego atrakcyjność inwestycyjną. Obszar Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne koncentruje się na wykorzystaniu tego potencjału do rozwoju 
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wyspecjalizowanych usług i produktów logistycznych oraz zrównoważonych łańcuchów 
dostaw zwiększających poziom obsługi klientów biznesowych, a także procesów logistycznych 
wspierających mobilność regionalną, a w konsekwencji jakość życia mieszkańców. Rozwój 
tego obszaru obejmuje zarówno środki techniczne, jak i rozwój kadr i metod organizacji  
i zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój pozostałych specjalizacji  
w kierunku zwiększania wartości dodanej w biznesie i podnoszenia jakości życia obywateli. 

W kolejnych latach planuje się objąć monitorowaniem kolejne obszary inteligentnych specjalizacji. 
 

 

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

wśród 28 krajów Unii Europejskiej. Najwyższy wskaźnik zanotowano w Szwecji (80,5%), Niemczech 
(78,0%), Anglii (76,9%) i Danii (76,5%), a najniższy Grecji (54,9%), w Chorwacji (60,5%) i we Włoszech 
(60,5%). 

W Polsce w 2015 roku wskaźnik zatrudnienia wyniósł 67,8% i był niższy od średniej 
europejskiej o 2,2 p.proc. Spośród wszystkich polskich regionów najwyższy wskaźnik w badanym 
okresie odnotowano na Mazowszu (73,6%), Podlasiu (69,8%) oraz w Wielkopolsce (69,6%). 
Województwo wielkopolskie od lat charakteryzuje się jedną z najwyższych wartości tego wskaźnika, 
zbliżonego do wartości średniej dla UE. 

 
Tab. 4. Poziom oraz wskaźnik zatrudnienia w krajach UE w latach 2007, 2014 i 2015 

Wyszczególnienie 

2007 2014 2015 

poziom 
zatrudnienia 

(tys.) 

wskaźnik 
zatrudnienia 

(%) 

poziom 
zatrudnienia 

(tys.) 

wskaźnik 
zatrudnienia 

(%) 

poziom 
zatrudnienia 

(tys.) 

wskaźnik 
zatrudnienia 

(%) 

UE (28) 211 417,1 69,8 209 518,5 69,2 211 654,3 70,0 

Szwecja 4 302,5 80,1 4 479,0 80,0 4 539,3 80,5 

Niemcy 36 067,5 72,9 37 872,7 77,7 38 148,2 78,0 

Anglia 27 278,9 75,2 28 541,2 76,2 28 888,9 76,9 

Dania 2 577,4 79,0 2 487,7 75,9 2 522,8 76,5 

Estonia 621,3 76,9 595,3 74,3 607,2 76,5 

Holandia 7 769,3 77,8 7 538,3 75,4 7 601,7 76,4 

Czechy 4 822,2 72,0 4 861,9 73,5 4 913,5 74,8 

Austria 3 676,2 72,8 3 875,6 74,2 3 918,0 74,3 

Litwa 1 412,9 72,7 1 283,3 71,8 1 296,5 73,3 

Finlandia 2 378,8 74,8 2 316,8 73,1 2 303,2 72,9 

Łotwa 993,2 75,2 854,1 70,7 862,4 72,5 

Luksemburg 200,8 69,6 240,2 72,1 250,9 70,9 

Francja 25 526,9 69,5 25 792,1 69,3 25 774,5 69,5 

Portugalia 4 680,8 72,5 4 222,9 67,6 4 277,2 69,1 

Słowenia 936,7 72,4 881,3 67,7 889,9 69,1 

Węgry 3 855,4 62,3 4 052,3 66,7 4 153,7 68,9 

Irlandia 2 024,4 73,8 1 827,9 67,0 1 868,5 68,7 

Cypr 364,2 76,8 353,4 67,6 348,4 67,9 

Malta 148,1 58,6 172,9 66,4 177,1 67,8 

Polska 14 832,7 62,7 15 507,5 66,5 15 736,0 67,8 

Słowacja 2 332,4 67,2 2 340,8 65,9 2 396,4 67,7 

Belgia 4 305,0 67,7 4 466,3 67,3 4 468,3 67,2 

Bułgaria 3 180,9 68,4 2 916,4 65,1 2 963,2 67,1 

Rumunia 8 686,2 64,4 8 175,1 65,7 8 136,1 66,0 

Hiszpania 20 039,5 69,7 17 131,2 59,9 17 633,7 62,0 

Chorwacja 1 673,9 63,9 1 528,3 59,2 1 548,9 60,5 

Włochy 22 296,0 62,7 21 738,9 59,9 21 893,7 60,5 

Grecja 4 433,2 65,8 3 465,4 53,3 3 536,4 54,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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Ryc. 17. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 20-64 w UE, Polsce oraz województwach 
w latach: 2004, 2014 i 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

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

a także od obszaru geograficznego danego regionu oraz gęstości zaludnienia. W Polsce liczba osób 
zatrudnionych wzrosła od 2007 roku o 6,1% (903,3 tys. osób), wynosząc w 2015 roku 15 736,0 tys.  
W województwie wielkopolskim w analizowanym okresie poziom zatrudnienia utrzymywał się na 
wyrównanym poziomie, jednak po 2012 roku zauważyć można nieznaczną tendencję spadkową  
(w ciągu 3 lat liczba osób zatrudnionych zmniejszyła się o 60,3 tys.). W 2015 roku w Wielkopolsce 
zatrudnionych było 1 275,9 tys. osób, co stanowiło 8,1% wszystkich zatrudnionych w kraju i dawało  
3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim (2 677,1 tys. zatrudnionych) i śląskim  
(1 729,2 tys. zatrudnionych). Najmniej zatrudnionych odnotowano w województwach opolskim 
(331,2 tys.), lubuskim (403,5 tys.) i podlaskim (473,5 tys.). 

Struktura zatrudnienia w Wielkopolsce wykazuje stały wzrost udziału zatrudnionych mężczyzn 
względem kobiet. W latach 2007-2015 procentowy udział pracujących mężczyzn utrzymywał się na 
podobnym poziomie, wynosząc 56-57%. Podobny trend można zaobserwować we wszystkich 
województwach w kraju. W 2015 roku w Wielkopolsce spośród 1 275,9 tys. zatrudnionych osób  
w wieku 20-64 lat 716 tys. (56,1%) stanowili mężczyźni, a 560 tys. (43,9%) kobiety.  

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) na przestrzeni lat 2007-2015 wykazało 
korzystne tendencje w przypadku liczby osób biernych zawodowo – ich liczba w badanym okresie 
spadła o 176,5 tys., tj. o 14,7%. W 2015 roku bierni zawodowo stanowili w Wielkopolsce grupę  
1 021 tys. osób, tj. 42% (w tym aż 63% kobiet). Wśród głównych przyczyn bierności najwięcej 
badanych wskazało na przejście na emeryturę (50%), odbywanie nauki i podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych (19%), zdiagnozowaną chorobę czy niepełnosprawność (15%) oraz obowiązki rodzinne 
(13%). Odsetek osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy lub wyczerpaniem 
możliwości na jej znalezienie wyniósł niecałe 4%. 

Wśród biernych zawodowo najwięcej było osób powyżej 55. roku życia (63%), a około 1/4 
stanowiła grupa wiekowa 15-34 lat. Ze względu na poziom wykształcenia najliczniejszą zbiorowość 
stanowiła grupa z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (35%), natomiast najmniej osób posiadało 
wykształcenie wyższe (10%) i średnie ogólnokształcące (10%).  

Trend zniżkowy zaobserwować można wśród ludności zaliczanej według BAEL do grupy 
aktywnych zawodowo – ich liczba zmniejszyła się o około 45,5 tys. osób (tj. 3,2%). Jednocześnie 
nastąpił spadek liczby aktywnych zawodowo bezrobotnych o 38 tys. osób, tj. o 32,1%. Zmiany te są 
odzwierciedleniem przemian zachodzących w strukturze polskiego społeczeństwa. Liczba ludności  
z przedziału 15-64 lata zmniejszyła się w Wielkopolsce w latach 2007-2015 o 19 684 osoby, tj. o 0,8%, 
natomiast liczba osób w wieku powyżej 64 lat wzrosła o 104 115 osoby, tj. 25,8%. 
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Mimo, iż sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim jest bardzo dobra, podkreślić 
należy, że wewnątrz regionu na poziomie powiatów jest ona dość zróżnicowana. Złożoność tego 
zjawiska zostanie szczegółowo omówiona w poszczególnych podrozdziałach. 

 
Ryc. 18. Struktura osób biernych zawodowo według wykształcenia w województwie wielkopolskim w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 19. Aktywność ekonomiczna ludności w Wielkopolsce w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W strukturze bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce zaznacza się wysoki odsetek osób 

niskowykwalifikowanych. Według opracowanej przez UNESCO Międzynarodowej Standardowej 
Klasyfikacji Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED) do grupy 
tej zalicza się osoby z wykształceniem do poziomu 3 według ww. klasyfikacji, tj.: gimnazjalnym  
i poniżej, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym oraz średnim zawodowym.  
W statystykach publicznych wykształcenie średnie zawodowe i policealne jest liczone łącznie, stąd 
wyliczenia liczby bezrobotnych niskowykwalifikowanych mogą być nieznacznie zawyżone. 

Według danych na koniec 2007 roku odsetek osób niskowykwalifikowanych wśród 
bezrobotnych wyniósł 93,3% (105 219 osób), w 2014 roku było to 88,0% (102 453 osoby), a w 2015 
roku 87,8% (81 938 osób). Z powyższych danych wynika, że najlepiej na rynku pracy radzą sobie 
osoby z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym – wśród tych grup odnotowuje się 
najmniej osób biernych zawodowo.  

Istotną rolą powiatowych urzędów pracy (PUP) jest m.in. prowadzenie działań aktywizacyjnych 
mających na celu włączenie bezrobotnych w aktywne życie zawodowe. Działania aktywizacyjne na 
wielkopolskim rynku pracy są prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z późniejszymi poprawkami). Pomoc kierowana jest przede 
wszystkim do tych grup bezrobotnych, które wymagają szczególnego wsparcia na rynku pracy, w tym 
m.in. do osób młodych do 30. roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, czy osób 
powyżej 50. roku życia. 



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

 

 

30 

Ryc. 20. Struktura bezrobocia rejestrowanego według wykształcenia w województwie wielkopolskim 
w latach 2007, 2014 i 2015 

 

                         wykształcenie 

rok 
wyższe 

policealne, średnie 
zawodowe 

średnie  
ogólnokształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne  
i poniżej 

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

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

2015 12,2% 22,0% 9,5% 30,0% 26,4% 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W 2015 roku średnioroczna populacja bezrobotnych w wielkopolskich urzędach pracy wyniosła 

104 722 osoby. W tym czasie do urzędów pracy trafiło około 122 tys. ofert pracy. Ponad 27 tys. z nich 
dotyczyło tzw. ofert subsydiowanych5, co stanowiło 22,0% ogółu. W tym okresie z subsydiów na 
aktywizację skorzystały 38 002 osoby, tj. 36,0% ogółu bezrobotnych.  

Efektywność zatrudnieniowa6 aktywizacyjnych form wsparcia w 2015 roku w Wielkopolsce 
kształtowała się na poziomie 78,8%. 

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

• Staże (w tym bony) – 16 252 skierowane osoby, tj. 42,8% ogółu wszystkich form. W ciągu  
3 miesięcy od odbycia stażu 87,6% uczestników zostało zatrudnionych. Staże według 
przeznaczenia kierowano głównie do osób młodych – 75% zrealizowano przy uczestnictwie 
osób poniżej 30. roku życia, 70% uczestników stanowiły kobiety, zaś 31% długotrwale 
bezrobotni; 

• Szkolenia (w tym bony) – 6 589 skierowanych osób, tj. 17,3% ogółu form aktywizacji. Jej 
efektywność wyniosła 51,7%, co oznacza że ponad połowa uczestników szkoleń znalazła 
zatrudnienie w 3 miesiące po ich ukończeniu. Ze szkoleń, podobnie jak przy wcześniejszej 
formie wsparcia, najczęściej korzystały osoby młode – 36% uczestników było w wieku 25-34 
lat, zaś 29% nie przekroczyło 29 lat; 

• Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 12% ogółu form aktywizacji. 
Dzięki tej formie aktywizacji w regionie powstało 5,5 tys. nowych firm. Niemal połowa osób, 
które otrzymały dotację, nie przekroczyła 30. roku życia, niecałe 6% było w wieku powyżej 
50. roku życia; 

• Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 9,6% ogółu form 
aktywizacji. Dzięki tej formie wielkopolscy przedsiębiorcy zatrudnili w 2015 roku 3 651 osób 

                                                           
5 Oferty subsydiowane to oferty, w których kosztów zatrudnienia pracownika nie ponosi pracodawca, lecz są one pokrywane z Funduszu 
Pracy lub EFS. 
6 Efektywność zatrudnieniowa (wskaźnik ponownego zatrudnienia) – odsetek osób bezrobotnych, które w ciągu 3 miesięcy od zakończenia 
danej formy aktywizacji uzyskały zatrudnienie (w ramach umowy o pracę) na okres co najmniej 3 miesięcy. 
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bezrobotnych (utworzonych zostało 2 834 stanowisk pracy). Osoby do 30. roku życia 
stanowiły aż 49% ogółu uczestników, natomiast powyżej 50. roku życia zaledwie 11%. Jej 
efektywność wyniosła 81,3%. 

 
 

2.2. Poziom bezrobocia według BAEL 
Według BAEL poziom bezrobocia wyniósł w Polsce w 2015 roku 1 263,0 tys. osób i był niższy  

o 304,1 tys., tj. 19,4% od poziomu zanotowanego w 2007 roku. Największa liczba bezrobotnych 
występowała w województwie mazowieckim (181,9 tys. osób), a najniższa w województwie opolskim 
(26,6 tys. osób), natomiast w Wielkopolsce wyniosła 77,6 tys. osób. 

 
Ryc. 21. Liczba osób bezrobotnych w grupie wiekowej 20-64 w województwach w latach 2007, 2014 i 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

 
W Wielkopolsce, podobnie jak w większości województw, można zaobserwować tendencję 

spadkową poziomu bezrobocia (wyjątek stanowią województwa lubelskie i podkarpackie).  
W stosunku do roku 2007 liczba bezrobotnych w Wielkopolsce obniżyła się o 37 tys., tj. o 32,3%. 
Spadek w latach 2014-2015 wyniósł natomiast 27,8 tys., tj. 26,4%.  

Analizując zmiany w poziomie bezrobocia (mierzonego liczbą bezrobotnych) jakie zaszły  
w Wielkopolsce pomiędzy 2007 a 2015 rokiem, największe spadki zanotowano od 2013 do 2015 roku 
– 48,9 tys. osób. W 2015 roku poziom bezrobocia był o 3,3 tys. osób niższy niż w 2008 roku, w którym 
rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy.  

W 2015 roku poziom bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 20 lat niemal się 
wyrównał, przy czym kobiet bez pracy było o 1,8 tys. więcej (37,9 tys. mężczyźni i 39,7 tys. kobiety). 

Pod względem stopy bezrobocia według BAEL dla ludności powyżej 20. roku życia, spośród  
28 krajów UE w 2015 roku Polska plasowała się na 11 miejscu. Najniższy wskaźnik odnotowano  
w Niemczech, Czechach i Anglii (odpowiednio: 4,6%, 5,1%, 5,3%), co oznacza, że w tych krajach 
panują najbardziej sprzyjające warunki na rynku pracy. Najtrudniejsza sytuacja występowała 
natomiast w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i na Cyprze. W tych krajach stopa bezrobocia w 2015 roku 
była najwyższa (odpowiednio: 24,9%, 22,1%, 16,3% i 15,0%). W Polsce od roku 2007 stopa 
bezrobocia spadła o 2,2 p.proc. i w 2015 roku wyniosła 7,4%.  

W 2007 stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 9,6% i była wyższa od stopy unijnej o 2,7 p.proc. 
Rok później, w obu przypadkach stopa bezrobocia przyjęła podobne wartości i różniła się jedynie  
o 0,3 p.proc. (Polska 7,0%, UE 6,7%). W ciągu kilku następnych lat zaobserwować można było ogólny 
wzrost stopy bezrobocia spowodowany światowym kryzysem gospodarczym, natomiast od 2013 roku 
zarówno w kraju, jak i w regionie zanotowano tendencję spadkową tego wskaźnika. W 2015 roku 
stopa bezrobocia dla Polski była niższa od średniej europejskiej o 1,8 p.proc. 

Badanie BAEL wskazuje, że w Wielkopolsce w latach 2007-2015 stopa bezrobocia zmniejszyła 
się o 2,5 p.proc. Jest ona także niższa o 0,3 p.proc. od najniższej wartości uzyskanej w badanym 
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okresie, tj. w roku 2008 (6,0%). Województwo wielopolskie od lat wyróżnia najniższa stopa 
bezrobocia w kraju. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 5,7%. Najwyższą stopę odnotowano 
natomiast w województwie podkarpackim, tj. 11,6%.  

 
Ryc. 22. Poziom bezrobocia w grupie wiekowej 20-64 lata z podziałem na płeć w województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2015 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT (BAEL) 

 
Ryc. 23. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej, w Polsce oraz w województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

 
 

2.3. Poziom bezrobocia rejestrowanego 
W końcu czerwca 2016 roku bezrobocie rejestrowane w Wielkopolsce kształtowało się na 

poziomie 93 311 osób. W ostatnim okresie obserwuje się zmniejszenie liczby bezrobotnych  
(w odniesieniu do 2015 roku o 12,2%, do 2014 roku o 29,6%) spowodowane m.in. korzystną 
koniunkturą gospodarczą, wzrostem popytu na pracę oraz zwiększeniem wydatków na aktywne 
formy pomocy dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy.  

Wskaźnik stopy bezrobocia (mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych  
w urzędach pracy do liczby osób aktywnych zawodowo) wyniósł w regionie 6,2%. Wielkopolska 
charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w kraju – w latach 2007-2016 jej wartość była o około 
3-3,5 p.proc. niższa niż w Polsce. 
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Ryc. 24. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim na tle kraju w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 25. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim na tle kraju i pozostałych 

województwach w latach 2007 i 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
W latach 2007-2015 spadek wartości stopy bezrobocia wyniósł 1,6 p.proc., co dawało 

Wielkopolsce ósmą pozycję w kraju. Wśród województw największy spadek bezrobocia odnotowano 
w lubuskim (o 3,4 p.proc.), zachodniopomorskim (o 3,1 p.proc.) i dolnośląskim (2,8 p.proc.). 
Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim 16,3%.  

Z przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu badań własnych wynika, że 
średni czas poszukiwania pracy w Wielkopolsce mierzony w IV kwartale 2015 roku wyniósł  
7 miesięcy. Najkrótszy średni czas poszukiwania pracy odnotowano w powiecie międzychodzkim  
(4,8 miesiąca), natomiast najdłużej pracy szukali bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy  
w Krotoszynie (9,5 miesiąca).  

W czerwcu 2016 roku w wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia przyjęła wartości od 2,3% 
do 12,7%, co świadczy o dużym zróżnicowaniu regionu. Jednak w porównaniu z 2007 rokiem 
następuje stopniowe zmniejszanie wskazanego zróżnicowania: w 2007 roku różnica wynosiła 13,8 
p.proc., zaś w 2015 roku już tylko 10,9 p.proc. Najniższa stopa bezrobocia w ostatnim  
z analizowanych lat występowała w powiatach kępińskim, nowotomyskim, poznańskim, śremskim 
oraz wolsztyńskim. Nadal stosunkowo wysoką wartość wskaźnika odnotowuje się w powiatach 
wschodniej i północnej Wielkopolski, przy czym najwyższy w chodzieskim, kolskim, konińskim, 
średzkim i złotowskim.  

Obserwacja długookresowa wskaźnika, obejmująca lata 2007-2015, wskazuje na znaczną 
poprawę sytuacji na rynku pracy w powiatach pleszewskim (spadek stopy bezrobocia o 6,6 p.proc.), 
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wągrowieckim (o 5,5 p.proc.), jarocińskim (o 4,2 p.proc.), ostrowskim (o 4,1 p.proc.), słupeckim (o 3,9 
p.proc.), złotowskim (o 3,8 p.proc.), gostyńskim i krotoszyńskim (w obu przypadkach o 3,7 p.proc.). 
Pomimo korzystnych uwarunkowań gospodarczych i ekonomicznych dla regionu w czterech 
powiatach w badanym okresie zanotowano wzrost stopy bezrobocia, tj. grodziskim, ostrzeszowskim, 
średzkim i wolsztyńskim. W powiatach międzychodzkim i rawickim wskaźnik ten pozostał natomiast 
na niezmienionym poziomie. 

 
Ryc. 26. Stopa bezrobocia w wielkopolskich powiatach w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Znowelizowana Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w art. 33 ust. 2b, 

zobowiązuje urzędy pracy, aby niezwłocznie po rejestracji dla osoby bezrobotnej ustalony został 
profil pomocy w celu określenia zakresu wsparcia. W końcu czerwca 2016 roku w wielkopolskich 
urzędach pracy zarejestrowanych było 79 500 osób bezrobotnych, dla których ustalono profile 
pomocy. Tylko 1 713 osób bezrobotnych, tj. 2,0%, zgodnie z koncepcją profilowania określonych 
zostało jako aktywni (w końcu 2014 roku było to 5,0%). Dla większości, tj. dla 51 626 osób 
bezrobotnych (65,0% ogółu), ustalony został II profil pomocy (przewidziany dla osób wymagających 
wsparcia). Z kolei grupa osób, dla których określony został III profil pomocy (tzw. osoby oddalone od 
rynku pracy), stanowiła 26 161 bezrobotnych (33%; w końcu 2014 roku było to 23%). Tak liczny udział 
osób oddalonych od rynku pracy świadczy o tym, iż pomimo korzystnej sytuacji nadal zbyt duża grupa 
bezrobotnych jest w III profilu i tym samym wielkopolski rynek pracy jest zróżnicowany. Zaistniała 
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sytuacja wymaga dalszych środków na aktywizację bezrobotnych, w szczególności tych najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. 

 
 

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

poziom bezrobocia długookresowego jest stosunkowo wysoki (40 741 osób, tj. 49,7% ogółu 
bezrobotnych odnotowanych w czerwcu 2016 roku). Rekordowo niskie bezrobocie w latach 2007-
2008 zaowocowało wzrostem popytu na pracę niwelując długotrwałe bezrobocie. Zaprocentowało to 
zmniejszeniem udziału tej populacji w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach 2009-2010, natomiast 
już w kolejnym okresie zjawisko to się nasilało. Od 2014 roku około połowę populacji bezrobotnych  
w Wielkopolsce stanowią osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia (tj. przez okres ponad  
12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat). 

 
Ryc. 27. Liczba osób długotrwale bezrobotnych oraz ich udział w ogóle bezrobotnych w województwie 

wielkopolskim w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Aktualnie najtrudniejsza sytuacja występuje w powiatach: chodzieskim, kolskim, konińskim, 

średzkim, wrzesińskim i złotowskim, gdzie w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku udział osób 
długotrwale bezrobotnych kształtował się w przedziale 54-63%. Rynki te cechuje również wysoki 
wskaźnik stopy bezrobocia (poza powiatem wrzesińskim wartości najwyższe w województwie, 
sięgające ponad 10%). Wysokim odsetkiem charakteryzowały się także powiaty: gnieźnieński, 
gostyński, kaliski, krotoszyński, ostrzeszowski, rawicki i słupecki. Powiaty o najniższym odsetku to 
czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, kępiński, międzychodzki i nowotomyski (30-42%).  

Przyczyn długookresowego pozostawania bez zatrudnienia należy upatrywać przede wszystkim 
w kondycji gospodarki, co bezpośrednio przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy. Przy braku 
ofert pracy czas poszukiwania zatrudnienia wydłuża się i automatycznie rośnie liczba osób 
długotrwale pozostających bez zatrudnienia. Oczywiście istnieją jeszcze inne czynniki determinujące 
wydłużanie się okresu pozostawania bez pracy, takie jak miejsce zamieszkania i jego wpływ na czas 
dojazdu do pracy, motywacja do znalezienia zatrudnienia, bariery związane z sytuacją domową czy 
wiek osoby bezrobotnej. W okresie bardzo dynamicznie rozwijającej się gospodarki i nowych 
technologii duży akcent należy jednak położyć na jakość wykształcenia oraz dopasowanie kwalifikacji 
i umiejętności do wymagań rynku pracy. W Wielkopolsce na długość poszukiwania pracy może 
wpływać także atrakcyjność finansowa ofert pracy z uwagi na nadal stosunkowo niskie przeciętne 
wynagrodzenie w regionie (Wielkopolska znajduje się dopiero na dziewiątej pozycji w rankingu 
wysokości wynagrodzeń).  

Długotrwałe bezrobocie częściej dotyka osoby w wieku powyżej 50. roku życia (12 963 osoby, 
tj. 58%), z niskimi kwalifikacjami, czy też osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym lub jego 
brakiem. Ponad 62% długotrwale bezrobotnych, tj. 25 652 osoby, stanowiły kobiety. Również 
pozostałe kategorie osób, wyszczególnione w art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (poza 
osobami do 30. roku życia), często dotknięte są w regionie wysokim bezrobociem długotrwałym. 
Osoby te wymagają indywidualnych rozwiązań pomocowych w powrocie na rynek pracy. Nadal 
pożądanym działaniem powinno być takie wspieranie tych grup, aby w jak największym stopniu 
zapobiegać temu zjawisku. 

 
Ryc. 28. Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem w województwie 

wielkopolskim według powiatów w 2015 roku oraz zmiany w stosunku do 2014 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
W 2015 roku 11 665 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w wielkopolskich 

urzędach pracy skorzystało z aktywnych form wsparcia finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 
Najwięcej osób skorzystało ze staży i szkoleń. Urzędy pracy często kierowały też osoby z tej grupy do 
prac społecznie użytecznych. Dużą popularnością cieszyły się również dotacje na podjęcie działalności 
gospodarczej. Do długotrwale bezrobotnych kierowane były projekty finansowane z EFS w ramach 
Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) realizowane w latach 2007-2014 (1 933 
osoby ukończyły program, a z tej grupy 974 osoby uzyskały zatrudnienie).  

W 2015 roku w odniesieniu do roku poprzedniego we wszystkich powiatach zanotowano 
spadek odsetka długotrwale bezrobotnych, z czego największy w powiatach: wągrowieckim (o 8,3 
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p.proc.), słupeckim (o 7,5 p.proc.), międzychodzkim (o 7,4 p.proc.) oraz czarnkowsko-trzcianeckim  
(o 6,3 p.proc.). 

 
Ryc. 29. Udział osób długotrwale bezrobotnych do 25. roku życia w liczbie osób bezrobotnych do 25. roku życia 

ogółem w województwie wielkopolskim według powiatów w czerwcu 2016 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Zgodnie z definicją stosowaną na potrzeby realizacji projektów EFS, w przypadku osób do  

25. roku życia długotrwale bezrobotnym jest osoba pozostająca bez pracy neprzerwanie przez okres 
ponad 6 miesięcy. W końcu czerwca 2016 roku w rejestrach urzędów pracy widniały 11 534 osoby w 
tym przedziale wiekowym, z tego 40% należy uznać, na podstawie założeń Komisji Europejskiej, za 
osoby długotrwale bezrobotne. W Wielkopolsce od 2007 roku bezrobocie wśród osób młodych do 
25. roku życia zmniejszyło się o ponad 50%, przy czym jednocześnie zwiększył się udział osób 
długotrwale bezrobotnych w tej kategorii (z 36% do 40%). 

Wskazany powyżej problem potwierdzają również wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności. W 2015 roku Wielkopolska znalazła się wśród województw o najwyższym odsetku 
długotrwałego bezrobocia. Zjawisko to zaobserwowano u 39,5% przebadanych bezrobotnych  
– dotknęło ono w porównywalnym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn (odpowiednio 41,5% 
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i 40,0%). Problem złagodzony został częściowo w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach 
wsparcia z POKL 2007-2013, między innymi w wyniku którego odsetek długotrwałego bezrobocia  
w regionie zmniejszył się z 50,0% w 2007 roku do 37,8% w 2014 roku. W związku z powyższym 
priorytetowe w dalszym ciągu wydają się działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu 
długookresowemu, zwłaszcza w powiatach o największej skali tego zjawiska. 

 
Ryc. 30. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych według BAEL według 

województw w latach 2007, 2014 i 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

2.5. Sytuacja kobiet na rynku pracy 
Na przestrzeni lat 2007-2015 poziom bezrobocia kobiet w Polsce zmalał w 14 województwach 

(z wyjątkiem województw lubelskiego i podkarpackiego). W 2015 roku stopa bezrobocia kobiet 
według BAEL w Wielkopolsce spadła o 3,6 p.proc. w stosunku do 2007 roku. Odnotowany spadek 
przyjął wyższą wartość zarówno w porównaniu do zmiany stopy bezrobocia mężczyzn w regionie  
(1,4 p.proc.), jak i dla wartości tego wskaźnika dla kobiet i mężczyzn dla całego kraju (2,1 p.proc.). 

Wielkopolska należy do grupy 11 województw, w których stopa bezrobocia kobiet według 
BAEL jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. W 2015 roku stopa bezrobocia według BAEL wśród 
kobiet w Wielkopolsce wyniosła 6,7%, podczas gdy wśród mężczyzn było to tylko 5,2%. Wartości obu 
wskaźników (w tym różnica wynosząca 1,5 p.proc.) świadczą o tym, iż w regionie, pomimo 
odnotowanej w analizowanym okresie najniższej wartości stopy bezrobocia ogółem oraz dla 
mężczyzn i relatywnie niskiej stopy bezrobocia kobiet, występuje jedna z wyższych dysproporcji  
w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy (na niekorzyść kobiet) na tle całego kraju. Większe 
różnice odnotowano jedynie w województwach: kujawsko-pomorskim (1,7 p.proc.), opolskim  
(1,7 p.proc) oraz warmińsko-mazurskim (1,9 p.proc.). 
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Ryc. 31. Stopa bezrobocia kobiet według BAEL według regionów, w porównaniu do Polski i Unii Europejskiej, 
w 2007 i 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i EUROSTAT 

 
Ryc. 32. Stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn według BAEL według województw w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 33. Aktywność ekonomiczna ludności w podziale na płeć w województwie wielkopolskim 

w I kwartale 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Również dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego potwierdzają, że sytuacja kobiet na rynku 

pracy w Wielkopolsce jest trudniejsza niż mężczyzn. Pomimo silnej tendencji spadkowej stopy 

bezrobocia rejestrowanego ogółem (w końcu czerwca 2016 roku wartość ta była najniższa w kraju  

– 5,4%, zaś średnia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,8%), kobietom w Wielkopolsce wciąż 
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trudniej niż mężczyznom wejść na rynek pracy po zakończeniu edukacji, czy też powrócić do pracy. 

Dotyczy to w szczególności sytuacji związanej z powrotem po przerwie związanej ze sprawowaniem 

opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Udział kobiet wśród osób bezrobotnych 

utrzymuje się w Wielkopolsce od lat na najwyższym poziomie w kraju.  

Kobiety częściej niż mężczyźni zasilają grono bezrobotnych. Znacznie częściej też są bierne 

zawodowo. W I kwartale 2016 roku według BAEL w Wielkopolsce wśród biernych zawodowo było 

452 tys. mężczyzn oraz 735 tys. kobiet (co stanowiło ponad połowę aktywnych ekonomicznie kobiet). 

Analizując aktywność ekonomiczną Wielkopolan, można zauważyć również przewagę mężczyzn  

w grupie osób pracujących. 

Niekorzystną sytuację kobiet na rynku pracy w Wielkopolsce obrazuje również wskaźnik 
zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę na to, że w Wielkopolsce wskaźnik zatrudnienia kobiet  
z wartością 46,3% jest jednym z wyższych w kraju (wyższe wartości odnotowano jedynie  
w województwie łódzkim i mazowieckim). Wskaźnik ten równocześnie wykazuje jedną z wyższych 
dysproporcji wobec sytuacji mężczyzn w regionie (różnica to 16,9 p.proc.), dla których wartość 
wskaźnika jest równa 63,2%. 

 
Ryc. 34. Wskaźnik zatrudnienia według BAEL w województwach w I kwartale 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W ewidencjach PUP w końcu czerwca 2016 roku zarejestrowanych jako bezrobotni było 81 912 
osób, w tym 47 904 kobiety. W porównaniu z danymi z grudnia 2007 roku liczba bezrobotnych  
w Wielkopolsce zmniejszyła się o ponad 30 tys. osób, przy czym nadal to kobiety są w trudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. Ich udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w końcu czerwca 2016 roku 
był równy 58,5%. Należy jednak podkreślić znaczący spadek tej wartości w porównaniu z danymi  
z 2007 roku (o 7,3 p.proc.), co jednoznacznie wskazuje na pozytywne zmiany na rynku pracy oraz 
efektywność wsparcia aktywności kobiet na rynku pracy w regionie w ostatnich latach.  

 
Ryc. 35. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w Wielkopolsce w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

  



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

 

 

41 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od 2012 roku, w którym odnotowano najniższy udział kobiet 
w ogólnej licznie bezrobotnych (55,0%), obserwuje się niekorzystną tendencję zwyżkową. Udział 
kobiet wśród bezrobotnych wzrósł w tym czasie o 3,5 p.proc. Dane te powinny stanowić sygnał dla 
decydentów, iż problem bezrobocia kobiet wciąż wymaga działań umożliwiających zapewnienie 
warunków sprzyjających ich aktywizacji zawodowej w regionie. 

Udział kobiet wśród bezrobotnych jest w Wielkopolsce zróżnicowany w zależności od 
czynników społeczno-gospodarczych poszczególnych jej części. Zróżnicowanie jest wyraźne, gdy 
spojrzy się na sytuację kobiet w Wielkopolsce z uwzględnieniem sytuacji w powiatach. Największy 
udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych wystąpił w powiecie pleszewskim (66,4%), krotoszyńskim 
(66,3%) oraz ostrzeszowskim (64,9%). Najniższy udział odnotowano natomiast w powiecie kaliskim 
(52,8%), nowotomyskim (55,7%) oraz pilskim (55,7%).  

 
Ryc. 36. Udział bezrobotnych kobiet w ogóle zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w województwie 

wielkopolskim w czerwcu 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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Z analizy danych dotyczących bezrobocia rejestrowanego w województwie7 wynika, że  
z problemem bezrobocia w Wielkopolsce spotykają się najczęściej młode kobiety. Najliczniejszą 
grupą, wśród bezrobotnych kobiet zgłaszających się do PUP są kobiety w wieku od 25 do 34 lat.  
W II kwartale 2016 roku stanowiły one 34,3% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet oraz 20,1% 
bezrobotnych ogółem. Drugą najliczniejszą grupę stanowią kobiety w wieku 35-44 lat (23,2% 
zarejestrowanych bezrobotnych kobiet oraz 13,6% w ogóle bezrobotnych). Grupa ta w ostatnich 
latach znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (niska dynamika spadku udziału  
w strukturze bezrobotnych w latach 2007-2016), a mimo to jest często pomijana i nie jest 
obejmowana wsparciem. Dzieje się tak dlatego, gdyż znajduje się ona „pomiędzy” grupami, na które 
skierowana była szczególna uwaga , tj. osoby do 30. roku życia oraz kobiety w wieku powyżej 45 lat, 
które zostały uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 
Ryc. 37. Struktura bezrobocia kobiet według wieku w województwie wielkopolskim w latach 2007 i 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Na przestrzeni lat 2007-2016 nastąpił spadek liczby bezrobotnych kobiet zarejestrowanych  

w PUP niemal w każdej kategorii wiekowej (za wyjątkiem kobiet w wieku powyżej 55 lat, których 
liczba wzrosła niemal dwukrotnie – w czerwcu 2016 roku ich liczba wyniosła 5 499). Pomimo znacznej 
dynamiki spadkowej liczby kobiet bezrobotnych w kategorii 45-54 lata (2007 rok – 16 822 osób 
wobec 7 559 zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w 2016 roku), kobiety powyżej 45. roku życia 
nadal znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. są narażone na większe kłopoty ze 
znalezieniem zatrudnienia. Można stwierdzić, że problem bezrobocia kobiet w Wielkopolsce nie 
dotyczy jedynie konkretnych kategorii wiekowych ale stanowi zagrożenie, które może być dotkliwie 
doświadczane na każdym etapie trwania kariery zawodowej. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na 
przestrzeni lat 2007-2016 uległa zmniejszeniu. W dalszym jednak ciągu 22,9% bezrobotnych ogółem 
w województwie stanowią kobiety, które zasilają szeregi długotrwale bezrobotnych. Udział kobiet, 
które pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy, wyniósł aż 13,2% ogółu bezrobotnych (czyli niemal 
dwa razy więcej, niż w przypadku mężczyzn – 7,0%). 

Wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Wielkopolsce największy udział mają kobiety 
bez doświadczenia zawodowego. Mimo, iż w latach 2007-2016 zanotowano znaczny spadek liczby 
bezrobotnych kobiet w kategorii bez stażu pracy, to aż 67,6% w tej kategorii bezrobotnych stanowią 
kobiety, a wśród osób bezrobotnych posiadających doświadczenie zawodowe krótsze niż 5 lat 
stanowią one 64,2%. Braki w kwalifikacjach oraz brak wykształcenia odpowiadającego potrzebom 
rynku pracy może potwierdzić również wysoki udział kobiet w kategorii bezrobotnych  
z wykształceniem wyższym (70,3%).  

                                                           
7 Załącznik nr 1 do Sprawozdań MPiPS-01 za lata 2007-2016 – Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, 
wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy (dane z lat 2007, 2014, 2015 dot. IV kwartału, dane z 2016 roku dot. II kwartału) 
opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić również na znaczną kategorię bezrobotnych kobiet 
posiadających przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 6. W II kwartale 2016 roku w tej kategorii 
zarejestrowanych było 13 516 kobiet. Należy podkreślić, że kobiety stanowią 86,2% ogółu osób 
należących do tej kategorii bezrobotnych, co potwierdza, iż opieka nad dziećmi jest jedną z barier w 
podejmowaniu zatrudnienia, specyficzną dla kobiet. 

Jak wskazują wyniki badania dotyczącego oceny sytuacji społecznej i zawodowej kobiet na 
wielkopolskim rynku pracy8, przeciętnie 45% badanych kobiet przyznaje, że odczuwa bariery lub 
ograniczenia związane z funkcjonowaniem na rynku pracy. Problem ten występuje w mniejszej skali 
wśród kobiet do 44. roku życia (40%), natomiast gwałtownie nabiera znaczenia w grupie wiekowej 
45-59 lat (odsetek wzrasta do 53%). W opinii badanych, najczęściej występujące utrudnienie 
związane z funkcjonowaniem na rynku pracy stanowi trudna sytuacja gospodarcza – na lokalnych 
rynkach pracy brak jest wolnych miejsc pracy. 

Wśród pozostałych barier ankietowane kobiety wymieniały najczęściej: 

• wiek – aż 44% uczestniczek badania w wieku 45-59 lat odczuwa, że barierą  
w funkcjonowaniu na rynku pracy jest ich wiek. Po osiągnięciu 45. roku życia wiek kobiet 
nabiera większego znaczenia w postrzeganiu ich jako pracownika, niż posiadane 
doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia; 

• nieadekwatne do potrzeb pracodawców wykształcenie/kwalifikacje – problem dotyka około 
14% kobiet starszych i ponad 20% kobiet w wieku 18-29 lat oraz 30-44 lat. Warto zwrócić 
uwagę na to, że kobiety często kształcą się na określonych kierunkach a następnie aplikują 
na stanowiska, na które jest nadpodaż chętnych do podjęcia pracy, lub do branż bardziej 
stabilnych, ale gorzej płatnych. Poza tym często uzyskane kwalifikacje zostają 
zdezaktualizowane po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem/osobą zależną; 

• brak doświadczenia zawodowego – jest barierą dla niemal 20% kobiet w wieku 18-29 lat; 

• macierzyństwo – niezależnie od wieku kobiety dostrzegają problem z łączeniem roli matki  
z rolą pracownika. Odczuwają, że ze względu na pełnioną funkcję macierzyńską (lub 
potencjalną możliwość pełnienia takiej funkcji w przyszłości) są traktowane jako mniej 
atrakcyjni pracownicy niż mężczyźni. Warto zaznaczyć, że macierzyństwo jako barierę  
w funkcjonowaniu na rynku pracy wskazało 11,5% kobiet, jednak w grupie kobiet w wieku, 
gdy dominują funkcje macierzyńskie (30-44 lat) zdecydowanie częściej, niż w pozostałych 
grupach wskazywano na barierę wynikającą z „płci”. Taki rozkład ocen sugeruje, że 
rzeczywista skala występowania barier związanych z macierzyństwem może być więc 
większa, gdyż z badania wynika, iż według kobiet dyskryminacja płci odczuwana przez 
kobiety wiąże się przede wszystkim z wykonywaniem przez nie funkcji macierzyńskich  
i rodzinnych; 

• niska mobilność zawodowa kobiet; 

• niewystarczający dostęp do miejsc opieki nad dzieckiem/osobą zależną powoduje mniejszą 
dyspozycyjność kobiet. W ramach badania własnego zrealizowanego przez WUP w Poznaniu 
w 2016 roku poproszono przedstawicieli wszystkich PUP w województwie wielkopolskim  
o odniesienie się do trudności, na jakie są narażone bezrobotne kobiety chcące wrócić na 
rynek pracy po urodzeniu dziecka. Ponad połowa (przedstawiciele 16 PUP) za jeden  
z kluczowych czynników utrudniających kobietom podjęcie zatrudnienia uznała brak miejsc 
w żłobkach/klubach malucha. Aż 25 ankietowanych (tj. 80%) potwierdziło, że zwiększenie 
liczby żłobków w powiecie mogłoby pomóc kobietom w podjęciu aktywności zawodowej. 

Ponadto eksperci rynku pracy uczestniczący w badaniu zwracali uwagę na następujące 
czynniki: 

• czynniki społeczno-kulturowe (stereotypy dotyczące ról społecznych: kobieta jako osoba 
odpowiedzialna za „zajmowanie się domem” z umniejszoną odpowiedzialnością za 
„utrzymanie rodziny”, monopolizacja roli rodzica przez kobiety); 

                                                           
8 Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku. Badanie wykonane na zlecenie WUP  
w Poznaniu. Poznań. 2013 r. 
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• zjawisko „szklanego sufitu”, tj. bariery związane z awansem i zajmowaniem kierowniczych 
stanowisk przez kobiety. Warto tu zwrócić jednak uwagę na fakt, że oprócz barier 
zewnętrznych (dyskryminacji ze względu na płeć) występują również czynniki wewnętrzne  
– kobiety nie chcą inwestować w rozwój własnej kariery, bo to wymaga poświęcenia 
większej ilości czasu i środków „kosztem” rodziny. Stawiając wśród priorytetów na rodzinę, 
są bardziej skłonne zrezygnować z własnych ambicji zawodowych; 

• brak zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. 
 
Tab. 5. Bariery związane z funkcjonowaniem kobiet na rynku pracy według wieku w województwie 

wielkopolskim w 2013 roku 

 
Źródło: Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku. Badanie wykonane 

na zlecenie WUP w Poznaniu. Poznań. 2013 r. 

 
Powyższe badanie wykazało, że kobiety chcą pracować. Wsparcia w tym zakresie oczekują 

przede wszystkim ze strony instytucji rynku pracy, poprzez aktywną pomoc w dotarciu do ofert pracy 
oraz działania szkoleniowe. Liczą na pomoc w kontekście zwiększenia dostępności zakładów 
instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Niemal 80% kobiet uczestniczących w badaniu deklarowało, że 
dla poprawy swojej sytuacji zawodowej są gotowe podnosić swoje kwalifikacje, przez udział  
w kursach i szkoleniach. Liczna grupa badanych (tj. 42,3%) gotowa byłaby nawet na całkowite 
przekwalifikowanie. Więcej niż 1/3 kobiet (niemal 37%) byłaby gotowa założyć własną firmę. 

W celu obniżenia poziomu bezrobocia zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, bezrobotni 
zarejestrowani w PUP mają możliwość korzystania z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
finansowanych częściowo ze środków unijnych (w ramach projektów systemowych) i z Funduszu 
Pracy. W Wielkopolsce w 2015 roku ze środków na aktywizację w PUP skorzystało 20 912 kobiet  
– stanowiły one ponad połowę odbiorców wsparcia (55,0%). Skuteczność oferowanego wsparcia 
przełożyła się na wysoką wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form 
aktywizacji, który wyniósł w minionym roku 78,1%, tj. więcej niż średnia uzyskana dla całego kraju 
(75,9%). 

Spośród wszystkich aktywnych form pomocy, oferowanych przez powiatowe urzędy pracy  
w 2015 roku, bezrobotne kobiety najczęściej kierowane były do odbycia stażu, szkoleń lub 
skorzystania z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

18-29 30-44 45-59 Ogółem

Brak miejsc pracy 33,1% 35,2% 21,1% 29,0%

Wiek 8,7% 16,6% 44,4% 25,4%

Kwalifikacje 22,0% 20,0% 14,4% 18,4%

Macierzyństwo 13,4% 17,9% 5,0% 11,5%

Brak doświadczenia 19,7% 2,8% 3,3% 7,7%

Lokalizacja 7,9% 5,5% 7,2% 6,9%

Płeć 2,4% 9,0% 4,4% 5,3%

Brak odpowiedzi 5,5% 4,8% 4,4% 4,9%

Inne 4,7% 2,8% 6,7% 4,9%

Nepotyzm i kumoterstwo 6,3% 6,2% 2,2% 4,6%

Bariery finansowe 6,3% 2,1% 5,0% 4,4%

Niskie zarobki 4,7% 2,1% 4,4% 3,8%

Forma zatrudnienia 5,5% 4,1% 1,7% 3,5%

Biurokracja 3,1% 2,8% 2,8% 2,9%

Zdrowie 0,8% 2,8% 3,9% 2,7%

Niepełnosprawność 1,6% 2,8% 1,1% 1,8%

Brak pomocy dla poszukujących pracy 3,1% 1,4% 0,0% 1,3%

Niedostosowanie się do rynku 2,4% 2,1% 0,0% 1,3%

Brak tanich kursów/szkoleń 1,6% 1,4% 0,6% 1,1%

Mentalność 0,0% 0,0% 2,2% 0,9%

Brak stabilizacji 0,0% 0,7% 1,1% 0,7%

Dyspozycyjność 0,0% 1,4% 0,6% 0,7%

Za wysokie wykształcenie 2,4% 0,0% 0,0% 0,7%

Wiek
Bariera
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Ryc. 38. Uczestnictwo kobiet w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu prowadzonych przez PUP 
w województwie wielkopolskim w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
W ramach różnych form wsparcia kobiety, częściej od mężczyzn, korzystały ze staży (stanowiły 

70,4% ogółu objętych tą formą wsparcia), prac społecznie użytecznych (62,1%) oraz prac 
interwencyjnych (52,6%). Rzadziej natomiast ubiegały się o dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (41,9%). Najmniejszą popularnością spośród wszystkich form pomocy skierowanych dla 
pracodawców cieszyła się refundacja na ubezpieczenie społeczne i grant na telepracę. 

W ramach komponentu regionalnego POKL, w szczególności w ramach działania w ramach 
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (Poddziałanie 6.1.1), kobiety zmagające się  
z problemem bezrobocia mogły również skorzystać z różnorodnych form aktywizacji zawodowej. 
Wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny działań Priorytetu VI i VII na rzecz aktywności 
zawodowej kobiet w ramach POKL w Wielkopolsce9 wskazały, że do najskuteczniejszych form 
wsparcia dedykowanego dla bezrobotnych kobiet w trudnej sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce 
należały: szkolenia/warsztaty/kursy (zwłaszcza te uwzględniające aspekty praktyczne i umożliwiające 
bezpośredni kontakt z rynkiem pracy), staże, zatrudnienie subsydiowane oraz dotacje na założenie 
własnej firmy. 

W Wielkopolsce w ramach POKL – Priorytetu VI Rynek pracy otwarty na wszystkich 
(Poddziałania 6.1.1 oraz Działań 6.2 i 6.3 POKL) objęto wsparciem 23 319 osób, w tym 14 247 kobiet. 
Efektywność zatrudnieniowa projektów zrealizowanych w latach 2011-2015 w ramach POKL 
(Poddziałania 6.1.1.) wyniosła w przypadku kobiet 49,2%, czyli o 6,5 p.proc. więcej niż dla mężczyzn. 

Zarówno badanie ewaluacyjne, jak i wskaźniki efektywności zatrudnieniowej osiągnięte  
w ramach Priorytetu VI potwierdzają, iż wsparcie oferowane w POKL przyczyniło się do niwelowania 
barier aktywności zawodowej kobiet. Należy uznać, że przynajmniej po części zaradziło ono 
występującym trudnościom, jednak z pewnością nie wszystkim. Przysłużyło się w znacznej mierze do 
podniesienia kwalifikacji kobiet – była to kluczowa bariera, którą dzięki udzielonemu wsparciu z EFS 
udało się zniwelować. Ważnym skutkiem projektów była również aktywizacja społeczna 
bezrobotnych kobiet. W celu zwiększenia motywacji i samooceny istotne było również wsparcie 
psychologiczne zwłaszcza dla osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy. 

Powyższa analiza wskazuje na to, iż niezbędne jest podejmowanie nowych oraz wspieranie już 
istniejących działań, mających na celu łagodzenie skutków bezrobocia kobiet, a w szczególności 
umożliwienie tej konkretnej grupie szybkiego powrotu na rynek pracy. Wyniki analiz potwierdzają 
trafność wskazania kobiet, jako jednej z głównych grup docelowych wsparcia w ramach rozdziału 
środków EFS w zakresie aktywizacji zawodowej. 
  

                                                           
9 Ocena działań Priorytetu VI i VII na rzecz aktywności zawodowej kobiet. Badanie ewaluacyjne wykonane na zlecenie WUP w Poznaniu. 
2013 r. 
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Rekomendacje wsparcia kobiet na rynku pracy w kontekście nowej perspektywy finansowej 
2014-2020 dotyczą w szczególności kontynuacji wsparcia kobiet przez następujące typy projektów: 

a) promujące rozwiązania ułatwiające kobietom godzenie życia rodzinnego i zawodowego: 

• wspierające system opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, (w tym promowanie 
powstawania żłobków lub przedszkoli przyzakładowych (ang. worksitecreches), 

• przeciwdziałające stereotypom, wspierające ojcowskie role mężczyzn, zwiększające 
partnerski model rodziny, 

• mające na celu promowanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym, w tym elastycznych godzin pracy (zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn); 

b) zachęty finansowe dla pracodawców w celu zatrudniania kobiet powracających na rynek 
pracy; 

c) projekty doradcze dla młodych dziewcząt w celu wyboru adekwatnych do rynku pracy 
kierunków kształcenia (zwiększenie roli doradztwa zawodowego na poziomach gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym); 

d) nastawione bezpośrednio na aktywizację kobiet – zarówno podnoszenie lub zmianę 
kwalifikacji, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, jak i działania motywacyjne; 

e) realizujące dedykowane programy skierowane wyłącznie do kobiet, uwzględniające możliwie 
różnorodne grupy docelowe (w tym np. pomijaną często grupę kobiet w wieku 30-44 lat); 

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

g) programy prewencyjne, przeciwdziałające dezaktywizacji zawodowej dla grup zagrożonych 
wyłączeniem z rynku pracy np. maternity coaching, wsparcie dla kobiet powyżej 40. roku 
życia; 

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

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

• indywidualizacja (dopasowanie do potrzeb), 

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

• kontynuowanie w dłuższym okresie (wpływ na postawy, efektywniejsze pozyskanie 
kwalifikacji).  

Taki sposób organizowania proponowanego wsparcia jest więc rekomendowany w dalszych 
działaniach zwłaszcza wobec osób długotrwale bezrobotnych. 

 
 

2.6. Sytuacja osób młodych na rynku pracy 
W 2015 roku w województwie wielkopolskim liczba osób do 30. roku życia wynosiła  

1 228,5 tys., z czego ponad połowę (51,2%) stanowili mężczyźni. Największy udział osób młodych  
w województwie wielkopolskim odnotowano w powiecie grodziskim (39,7%) oraz leszczyńskim 
(38,9%). Najmniejsze wartości tego wskaźnika zaobserwowano natomiast w Poznaniu (30,4%), 
Koninie (30,5%) i Kaliszu (30,6%). 

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

Zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w pozostałych regionach, sytuacja osób 
młodych na rynku pracy znacząco pogorszyła się w związku ze światowym kryzysem i spowolnieniem 
gospodarczym zapoczątkowanym w 2008 roku. Odzwierciedleniem pogorszenia sytuacji były zmiany 
wartości stopy bezrobocia, jakie miały miejsce od 2009 roku. W całym kraju zaobserwowano w tym 



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

 

 

47 

okresie wzrost stopy bezrobocia osób w wieku 15-29 lat. Wskaźnik ten osiągnął w Polsce swą 
najwyższą wartość w 2013 roku (18,9%), po czym nastąpił jego stopniowy spadek. W województwie 
wielkopolskim stopa bezrobocia zaczęła spadać wcześniej, bo już po 2011 roku, kiedy to osiągnęła 
swoją najwyższą wartość (16,3%). 

W 2015 roku w województwie wielkopolskim stopa bezrobocia według BAEL dla osób w wieku 
15-29 lat wyniosła 10,9%, co stanowiło najniższą wartość tego wskaźnika w kraju. 

 
Ryc. 39. Udział osób do 30. roku życia w ogóle ludności według województw w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 40. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

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

w Wielkopolsce, występuje silne zróżnicowanie poziomu bezrobocia osób młodych. W czerwcu 2016 
roku różnica pomiędzy najniższym (18,9% – m. Poznań) a najwyższym poziomem (38,1% – powiat 
międzychodzki) udziału osób w wieku 15-29 w ogóle bezrobotnych wyniosła 19,2 p.proc., czyli  
o 1,0 p.proc. mniej niż w 2015 roku. 

W czerwcu 2016 roku najwyższy udział osób w wieku 15-29 lat w ogóle bezrobotnych 
zaobserwowano w powiatach: międzychodzkim, konińskim, słupeckim, kaliskim, kępińskim, 
grodziskim, rawickim, kolskim oraz ostrzeszowskim. W powiatach tych osoby młode stanowiły co 
najmniej 1/3 wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W przypadku niektórych z ww. powiatów 
wysoki udział osób młodych w ogóle bezrobotnych pokrywał się z wysoką stopą bezrobocia  
w powiecie. Jednak wśród powiatów posiadających wysoki udział młodych bezrobotnych znalazły się 
również powiaty posiadające stopę bezrobocia niższą od średniej województwa. Były to powiaty: 
kępiński (posiadający po Poznaniu najniższą stopę bezrobocia w regionie), nowotomyski oraz kaliski. 
W przypadku tego typu powiatów, stosunkowo korzystna sytuacja na rynku pracy (na co wskazuje 
niskie bezrobocie) nie wpływa na spadek udziału osób młodych wśród ogółu zarejestrowanych. 
Również w powiecie międzychodzkim, posiadającym ponad 38-procentowy udział osób w wieku  
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18-29 lat wśród ogółu bezrobotnych, zaobserwowano jedynie 6-procentową stopę bezrobocia. Na 
przestrzeni roku (tj. od czerwca 2015 roku) we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego 
spadła liczba osób do 30. roku życia zarejestrowanych w PUP. Największy spadek zanotowano  
w powiatach: wolsztyńskim (45%), jarocińskim (40%), krotoszyńskim (36%), ostrzeszowskim (34%) 
oraz leszczyńskim (31%). Najmniejszy spadek w tym zakresie zaobserwowano w powiecie 
chodzieskim, w którym liczba osób bezrobotnych do 30. roku życia zmalała na przestrzeni 12 
ostatnich miesięcy jedynie o 3%. Na podstawie powyższych danych można więc mówić o dużym 
zróżnicowaniu województwa wielkopolskiego w zakresie udziału osób młodych w ogóle 
bezrobotnych oraz o trudnej sytuacji osób młodych na określonych lokalnych rynkach pracy. 

 
Ryc. 41. Udział osób do 30. roku życia w ogóle bezrobotnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim 

według powiatów w czerwcu 2016 roku 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu. Poznań. lipiec 2016 r.  
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Pomimo, że sytuacja osób młodych na wielkopolskim rynku pracy jest korzystniejsza niż 
sytuacja ich rówieśników zamieszkujących inne regiony, w dalszym ciągu osoby te wymagają 
wsparcia w zakresie rozpoczęcia aktywności zawodowej. Jak wynika z przeprowadzonego badania10, 
czynnikami uniemożliwiającymi podjęcie zatrudnienia osobom w wieku 18-30 lat będących 
bezrobotnymi oraz poszukującymi pracy, lecz niezarejestrowanymi w PUP, w ich opinii są: brak ofert 
pracy spełniających ich oczekiwania (47% wśród bezrobotnych; 42% wśród osób poszukujących pracy 
bez PUP), brak lub niewystarczające doświadczenie zawodowe (20% wśród bezrobotnych; 26% wśród 
osób poszukujących pracy bez PUP) oraz brak kontaktów biznesowych (19% wśród bezrobotnych; 
23% wśród osób poszukujących pracy bez PUP). W przypadku osób biernych zawodowo podstawową 
przyczyną pozostawania bez pracy była konieczność opieki nad dzieckiem lub innym członkiem 
rodziny (40%) oraz brak zadowalających ofert pracy (24%). Osoby aktywne zawodowo deklarowały, 
że dla uzyskania zatrudnienia byłyby skłonne do przekwalifikowania się (41% wśród bezrobotnych; 
38% wśród osób poszukujących pracy bez PUP) oraz zaakceptowania konieczności codziennych 
dojazdów (36% wśród bezrobotnych; 33% wśród osób poszukujących pracy bez PUP). Młode osoby 
były skłonne podjąć pracę poniżej ich oczekiwań finansowych (9% wśród bezrobotnych; 6% wśród 
osób poszukujących pracy bez PUP). Minimalna wartość wynagrodzenia netto, za jaką respondenci 
zgodziliby się podjąć zatrudnienie najczęściej zawierała się w przedziale 1 501-2 000 zł11. 

Do przedstawienia sytuacji osób młodych na rynku pracy służyć może także wskaźnik 
zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku poprzedniego współczynnika, również w tym przypadku 
województwo wielkopolskie w 2015 roku zanotowało wynik wskazujący na stosunkowo korzystną 
sytuację osób młodych w regionie. Wielkopolska posiadała najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób  
w wieku 15-29 lat w kraju, będący o 6,2 p.proc. wyższy od wartości krajowej oraz o 16,2 p.proc. 
wyższy od województwa podkarpackiego posiadającego najniższy wskaźnik zatrudnienia osób  
w wieku 15-29 lat w Polsce.  

Na przestrzeni ostatnich lat w województwie wielkopolskim odnotowano wzrost wartości 
wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat  – wzrost z 43,0% w 2007 roku do 51,1% w 2015 roku, 
a od 2010 roku osiąga jedną z najwyższych wartości w kraju. W porównaniu z sytuacją innych 
regionów wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w tym wieku osiągnął w 2015 roku najwyższą wartość  
w kraju, tj. 58,4%. Ponadto od 2012 roku wzrasta różnica pomiędzy wartością ww. wskaźnika na 
poziomie krajowym oraz wartością na poziomie województwa wielkopolskiego. W latach 2007-2015 
wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku 15-29 lat w województwie wielkopolskim osiągał wyższe 
wartości (50,3-58,4%) niż wskaźnik zatrudnienia kobiet w tym wieku (35,8-43,4%). W przypadku 
młodych kobiet do 2011 roku wskaźnik ten osiągał zbliżone wartości do poziomu krajowego, jednak 
od 2012 roku zauważany jest jego wyraźny wzrost. 

 
Ryc. 42. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

                                                           
10 Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Badanie z wykonane na zlecenie WUP w Poznaniu. Poznań. 
2015 r. 
11 Pozostałe wskazania: mniej niż 1 000 zł – 2,4%, 1 001-1 500 zł – 29,1%, 2 001-2 500 zł – 14,6%, 2 501-3 000 zł – 7,34%, oraz powyżej 
3 000 zł – 3,1%. 
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Osobnym problemem związanym z sytuacją osób młodych na rynku pracy jest sytuacja osób 
należących do kategorii NEET, tj. osób niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu. W 2015 roku odsetek osób z ww. kategorii w wieku 15-29 lat wyniósł w Polsce 14,6%, co 
oznacza spadek w porównaniu z 2014 rokiem o 0,9 p.proc. Od 2008 roku zaobserwowano wzrost 
udziału osób z kategorii NEET w wieku 15-29 lat a następnie od 2013 roku jego spadek. Tendencja ta 
była widoczna na terenie całej Unii Europejskiej. Najbardziej aktualne dane dostępne na poziomie 
regionalnym pochodzą z 2013 roku. Według nich najwyższy udział osób z kategorii NEET w wieku  
15-29 lat zaobserwowano w województwach: podkarpackim (22,5%), lubuskim (20,8%) oraz 
warmińsko-mazurskim (20,7%). W województwie wielkopolskim udział ten wyniósł 15,4%.  

W zrealizowanym na zlecenie WUP w Poznaniu badaniu pn. Możliwości i ograniczenia osób 
młodych na wielkopolskim rynku pracy12, dokonano analizy (na podstawie Badania Bilans Kapitału 
Ludzkiego, edycja IV13) czynników wyróżniających osoby z grupy NEET w wieku 18-30 lat na tle osób 
bezrobotnych w tym wieku w województwie wielkopolskim. Na jej podstawie sformułować można 
następujące wnioski: 

a) istnieją różnice w strukturze wykształcenia obu grup. Osoby z kategorii NEET częściej niż 
osoby bezrobotne legitymizowały się wykształceniem średnim zawodowym oraz 
zasadniczym zawodowym, znacznie rzadziej natomiast wykształceniem wyższym oraz 
gimnazjalnym i poniżej; 

b) większość osób z kategorii NEET (58%) zamieszkiwało tereny wiejskie; 
c) spośród osób, które odpowiedziały na pytanie dotyczące niepełnosprawności, wszystkie 

osoby z kategorii NEET zadeklarowały orzeczony stopień niepełnosprawności; 
d) rodzice osób z kategorii NEET legitymowali się niższym poziomem wykształcenia niż 

rodzice osób bezrobotnych; 
e) spośród osób, które odpowiedziały na pytanie dotyczące wysokości dochodów 

gospodarstwa domowego, osoby z kategorii NEET deklarowały niższy poziom dochodu niż 
osoby bezrobotne. 

Reasumując, w ramach badania wyodrębniono szereg czynników zwiększających 
prawdopodobieństwo wejścia do grupy NEET, m.in. niższy poziom dochodów gospodarstw 
domowych, zamieszkiwanie na terenach wiejskich czy niższe wykształcenie rodziców. W związku  
z tym istnieją istotne przesłanki do stymulowania za pomocą środków EFS działań mogących wpłynąć 
na zniwelowanie niekorzystnego wpływu tych czynników. 

 

2.6.1. Kompetencje poszukiwane przez pracodawców 

Zgodnie z wynikami badania pn. Bilans Kapitału Ludzkiego, spośród wszystkich pracodawców  
z terenu województwa wielkopolskiego objętych nim w 2013 roku oraz 2014 roku aż 15% 
poszukiwało w chwili badania pracowników, natomiast ponad 16% zadeklarowało, że zamierza 
przeprowadzić rekrutację w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Dla ponad 55% ankietowanych 
deklarujących poszukiwanie pracownika podczas oceny osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
znaczącym elementem było posiadane wykształcenie. Tyle samo ankietowanych potwierdziło, że 
jednym z wymogów jest posiadanie doświadczenia na podobnym stanowisku. Aż 34% pracodawców 
wymagało znajomości języka obcego. Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie 
preferowanej górnej oraz dolnej granicy wieku poszukiwanego pracownika.  

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi można stwierdzić, że pracodawcy są skłonni zatrudniać 
osoby młode. Aż 74,2% badanych określiło minimalny preferowany wiek pracownika poniżej 30. roku 
życia, dla 22,7% minimalny wiek w ogóle nie ma znaczenia. Jedynie 2,8% za minimalną granicę wieku 
podało wartość z przedziału 30-45. 

 
  

                                                           
12 Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Badanie z wykonane na zlecenie WUP w Poznaniu. Poznań.  
2015 r. 
13 Górniak J. (red.). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa. 2014 r. 
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Tab. 6. Preferencje pracodawców w zakresie wieku rekrutowanego pracownika 
Minimalny preferowany wiek pracownika (%) Maksymalny preferowany wiek pracownika (%) 

Do 25. roku życia 60,2 Do 25 roku życia 1,7 

26.-30. roku życia 14,0 26-30 roku życia 13,0 

30.-45. roku życia 2,8 30-45 roku życia 53,6 

Powyżej 45. roku życia 0,0 Powyżej 45 roku życia 31,6 

Wiek nie ma znaczenia 22,7 Wiek nie ma znaczenia 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego 2013; 2014 

 
Bardzo ważnym czynnikiem dla pracodawców podczas rekrutacji jest przygotowanie nowo 

przyjmowanych pracowników do wykonywania pracy. Zgodnie z badaniem 34,4% ankietowanych 
oczekiwało pełnego przygotowania do wykonywania obowiązków, 37,1% zakładało możliwość 
jedynie niewielkiego doszkolenia. Realizację pełnego doszkolenia zakładał co piąty ankietowany. 

Na podstawie dokonanej analizy ustalono zapotrzebowanie na wybrane kompetencje 
zawodowe. Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że kluczowymi kompetencjami, 
jakich wymaga od swych pracowników zdecydowana większość badanych, są: komunikatywność, 
nawiązanie właściwych kontaktów z innymi ludźmi, dyspozycyjność oraz samoorganizacja pracy, 
przejmowanie inicjatywy i terminowość. Ponad połowa, tj. 51,0%, ankietowanych oceniła 
kompetencje swoich pracowników jako w pełni zadowalające, natomiast 46,2% uznało, że 
kompetencje personelu są zadowalające, ale wymagają doszkolenia. Jedynie 2,8% uznało 
kompetencje pracowników za zupełnie niezadowalające.  

 
Ryc. 43. Kompetencje poszukiwane przez pracodawców z województwa wielkopolskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego 2013; 2014 

 
Kolejnym źródłem wskazującym na zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje zawodowe 

są informacje zawarte w ofertach pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy. W ciągu 
pierwszego półrocza 2016 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono na osoby posiadające prawo jazdy 
kat. C+E, posiadające umiejętność obsługi wózka widłowego oraz posiadające uprawnienia do 
przewozu rzeczy.  

Jak wspomniano wcześniej, ponad 46% ankietowanych pracodawców uważało, że pracownicy 
zatrudnieni w ich firmach wymagają doszkolenia, a prawie 3% uznało kompetencje personelu za 
całkowicie niewystarczające. Wobec tego, instytucje edukacyjne oraz szkoleniowe powinny stale 
śledzić zmiany w zakresie zapotrzebowania pracodawców na wybrane kwalifikacje i kompetencje 
oraz uwzględniać rozwój tych umiejętności w programie nauczania/ofercie szkoleniowej. 
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Ryc. 44. Kwalifikacje zawodowe na jakie zgłoszono zapotrzebowanie w I półroczu 2016 
w województwie wielkopolskim 

 
Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
 

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

W czerwcu 2016 roku wyniosła ona jedynie 5,7% i był to najniższy wynik w kraju. Jednak sytuacja 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy nie przedstawia się tak dobrze i nadal wymaga szczególnej 
troski oraz wprowadzania narzędzi mogących ją zdecydowanie poprawić. Dane zebrane podczas 
Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku wykazały, że województwo 
wielkopolskie zamieszkiwało 428 770 osób niepełnosprawnych. 

Mimo, że bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowią stosunkowo nieliczną grupę wśród 
ogółu bezrobotnych (w grudniu 2015 roku w Wielkopolsce zarejestrowanych było 7 249 osób 
niepełnosprawnych, przy ogólnej liczbie bezrobotnych wynoszącej 93 311) warto zwrócić uwagę na 
dynamikę zmian zachodzących w obu kategoriach. Niepokojące jest porównanie ogólnej liczby 
bezrobotnych oraz liczby bezrobotnych osób niepełnosprawnych na przestrzeni ostatnich ośmiu lat  
(z okresu 2007-2015). Wynik dla całego województwa wyraźnie obrazuje różnicę w zmianach dla obu 
grup. Podczas gdy od 2007 roku ogólna liczba bezrobotnych spadła w Wielkopolsce o 17% to liczba 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych zwiększyła się aż o 42%. W zdecydowanej większości 
powiatów odnotowano ogólny spadek bezrobocia, jednak w przypadku osób niepełnosprawnych 
zniżkową tendencją bezrobocia charakteryzują się tylko cztery powiaty: kaliski (-17%), kościański  
(-7%), jarociński (-6%) oraz pleszewski (-1%).  

Po drugiej stronie skali umieścić można powiaty odznaczające się na przestrzeni lat 
niepokojąco wysokim wzrostem liczby bezrobotnych niepełnosprawnych. Najwyższy procentowy 
wzrost odnotowano w powiatach szamotulskim (245%), pilskim (230%) oraz nowotomyskim (201%). 
Znamienny jest fakt, że w zdecydowanej większości powiatów cechujących się dużym przyrostem 
liczby bezrobotnych osób niepełnosprawnych udało się jednocześnie wykazać niższą niż w 2007 roku 
ogólną liczbę bezrobotnych. Różnice te mogą być wynikiem między innymi niewystarczającego 
dofinansowania programów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w niektórych rejonach 
Wielkopolski, bądź też nieodpowiedniego gospodarowania przez powiaty środkami otrzymanymi  
na ten cel. 

W roku 2015 wyrejestrowano aż 12 927 osób niepełnosprawnych, jednak tylko 15% z nich 
stanowiły osoby, które skorzystały z możliwości podjęcia pracy subsydiowanej, pracy społecznie 
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użytecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), szkolenia/stażu w ramach 
odpowiedniego bonu lub też rozpoczęły przygotowanie zawodowe dla dorosłych. Zatem 
zdecydowana większość wyrejestrowanych podjęła działania niezwiązane z finansowaniem przez EFS, 
czy też przez środki krajowe. 

 
Ryc. 45. Zmiana liczby bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim według 

powiatów w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Ryc. 46. Udział osób niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych w województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Należy pamiętać, że mimo iż procentowy wzrost/spadek liczby bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych przyjmuje dla wielu powiatów bardzo wysokie wartości, to jednak stanowią one 
jedną z mniej licznych grup wśród ogółu bezrobotnych. Dla trzech powiatów o najwyższym 
procentowym wzroście liczby niepełnosprawnych proporcje kształtowały się w grudniu 2015 roku  
w następujący sposób: w powiecie szamotulskim zarejestrowano 183 osoby niepełnosprawne 
bezrobotne (przy ogólnej liczbie 2 235 bezrobotnych); w powiecie pilskim zarejestrowano 508 
niepełnosprawnych bezrobotnych (przy ogólnej liczbie 4 227 bezrobotnych); w powiecie 
nowotomyskim zarejestrowano 157 niepełnosprawnych bezrobotnych (przy ogólnej liczbie 1 219 
bezrobotnych). 

W analizie sytuacji osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy warto uwzględnić 
także ich procentowy udział w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych zebranych dla 
województwa wielkopolskiego osoby z niepełnosprawnościami w czerwcu 2016 roku stanowiły 7,9% 
wszystkich bezrobotnych. Odsetek ten nie uległ co prawda zmianie w stosunku do wyniku 
uzyskanego rok wcześniej, jednak na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można tendencję wzrostową 
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– udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu bezrobotnych był w czerwcu 2016 roku o 3,4 p.proc. 
wyższy niż w 2007 roku. 

Wyniki uzyskane dla konkretnych powiatów ukazują pewne rozbieżności między 
poszczególnymi częściami Wielkopolski. Najwyższym procentowym udziałem osób 
niepełnosprawnych wśród bezrobotnych cechowały się powiaty: wolsztyński (16,2%), nowotomyski 
(12,9%) oraz pilski (12,0%). Najniższe wartości uzyskano natomiast dla powiatów średzkiego  
i konińskiego, gdzie udział ten nie przekroczył 5%. 

 
Ryc. 47. Udział bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie 

wielkopolskim według powiatów w grudniu 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Wzrost udziału niepełnosprawnych wśród ogółu bezrobotnych niekoniecznie świadczy  

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

Istotnym wskaźnikiem w badaniu sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ich 
procentowy udział w zatrudnieniu ogółem. W 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Polsce wyniósł 21,0%. Wielkopolska nieznacznie tylko odbiega od rezultatu 
krajowego osiągając 20,7%, co jednak nie jest jednym z wyższych wyników. Największym udziałem 
niepełnosprawnych wśród zatrudnionych charakteryzują się województwa lubuskie (28,1%), 
pomorskie (27,7%) oraz świętokrzyskie (26,1%). Na końcu skali, z wyraźnie niższym wskaźnikiem 
zatrudnienia, znalazły się województwa małopolskie (16,0%) oraz zachodniopomorskie (14,9%). Na 
przestrzeni lat wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce ulegał nieznacznym 
wahaniom, jednak cechuje się niewielką tendencją spadkową. W porównaniu z rokiem 2014 obniżył 
się o 2,1%. 

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

Analizując strukturę wykształcenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce 
(dane z grudnia 2015 roku), widać wyraźnie, że największą część stanowiły osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (37,1%) oraz gimnazjalnym lub niższym (30,3%). Najniższy odsetek 
stanowiły natomiast osoby posiadające wykształcenie wyższe (5,8%). Warto zauważyć, że 
najmniejszym odsetkiem osób z wykształceniem wyższym charakteryzowały się powiaty: chodzieski  
i kępiński (jedynie 1,2%), najwyższym natomiast powiat poznański (12,2%). Największy odsetek  
w przypadku wykształcenia gimnazjalnego lub niższego uzyskano w powiecie kępińskim (44,0%). 
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W 2015 roku w strukturze wiekowej niepełnosprawnych bezrobotnych w Wielkopolsce 
największy odsetek stanowiły osoby w przedziale wiekowym 45-54 lat (28,3%) oraz 55-59 lat (23,0%). 
Na tle danych wojewódzkich wyróżniały się dwa powiaty: gostyński, w którym najmłodsza grupa 
wiekowa stanowiła 12,9% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych, oraz powiat obornicki, w którym 
osoby powyżej 60. roku życia stanowiły aż 19,4%.  

Zarówno w przypadku struktury wieku, jak i wykształcenia dane z 2014 roku są analogiczne  
i wykazują jedynie nieistotne różnice. 

 
Ryc. 48. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według wykształcenia oraz wieku 

w województwie wielkopolskim w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych, tak jak dla wszystkich osób zarejestrowanych  

w powiatowych urzędach pracy, ustalany jest indywidualny profil pomocy. Z danych zebranych  
w grudniu 2015 roku wynika, że zdecydowana większość bezrobotnych osób niepełnosprawnych 
została przyporządkowana do profilu II (4 318 osób, czyli 60,4%) oraz do profilu III (2 789 osób, czyli 
39%), co wyraźnie wskazuje na potrzebę aktywnej pomocy ze strony PUP oraz na duże zagrożenie 
bezrobociem długotrwałym. Jedynie 45 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (czyli 0,6%) 
zaklasyfikowano do I profilu pomocy. 

 
Tab. 7. Liczba ZPCh oraz ZAZ według województw w 2015 roku 

Województwo Liczba ZPCh Liczba ZAZ 

dolnośląskie 93 5 

kujawsko-pomorskie 88 8 

lubelskie 21 7 

lubuskie 65 0 

łódzkie 95 6 

małopolskie 82 8 

mazowieckie 110 8 

opolskie 17 2 

podkarpackie 85 12 

podlaskie 19 3 

pomorskie 81 2 

śląskie 129 12 

świętokrzyskie 42 4 

warmińsko-mazurskie 49 7 

wielkopolskie 176 9 

zachodniopomorskie 27 4 

Ogółem 1 179 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań wojewodówINF – ZPCh ZAZ- w II półroczu 2015 roku 

 
  



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

 

 

56 

Istotną formą przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych jest tworzenie 
Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) oraz Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ). Liczba miejsc 
zatrudniających niepełnosprawnych stanowi odpowiedź poszczególnych województw na potrzeby 
osób, które nie radzą sobie na otwartym rynku pracy. Dane pochodzące z końca grudnia 2015 roku 
pokazują, że Wielkopolska pozytywnie wyróżnia się pod tym względem na tle kraju. Jest 
województwem o największej liczbie ZAZ – jest ich tu 176, podczas gdy w kolejnych województwach 
– śląskim i mazowieckim, jest ich odpowiednio 129 i 110. Najmniejszą liczbą ZPCh charakteryzowało 
się województwo opolskie, na terenie którego utworzono jedynie 19 takich zakładów.  
W Wielkopolsce znajduje się także 9 ZAZ. Większą liczbę odnotowano jedynie w województwach 
podkarpackim i śląskim (12 ZAZ). 

 
 

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

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymagającą podjęcia odpowiednio dobranych środków 
aktywizacyjnych. W czerwcu 2016 roku w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było 
22 166 bezrobotnych powyżej 50. roku życia – tym samym grupa ta stanowiła ponad 1/4 ogółu 
bezrobotnych (27,1%). 

Na przestrzeni lat 2007-2015 odsetek bezrobotnych powyżej 50. roku życia cechował się 
regularną tendencją zwyżkową (wyjątek stanowiły lata 2008 oraz 2009, kiedy to odnotowano 
niewielki spadek jego wartości). Mimo, że procentowy udział wzrasta, to liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w tej grupie wiekowej spadła w ostatnich latach – w porównaniu z 2012 rokiem,  
w 2015 bezrobotnych z grupy 50 lat i więcej było w regionie o 5 658 mniej. Odmienne kierunki obu 
tendencji wynikają zapewne z obniżenia się ogólnej stopy bezrobocia w województwie. 

Wielkopolski rynek pracy cechuje się znacznym zróżnicowaniem. Dysproporcje są widoczne 
także w odniesieniu do udziału osób powyżej 50. roku życia w ogóle bezrobotnych. Różnica między 
najwyższym a najniższym uzyskanym wskaźnikiem wyniosła w 2015 roku aż 14,2 p.proc. Najniższe 
wartości odnotowano w powiatach konińskim (18,9%), słupeckim (19,5%) oraz pleszewskim (20,2%), 
natomiast najwyższe wystąpiły w powiatach poznańskim (33,1%), śremskim (30,8%) oraz 
wolsztyńskim (30,8%). 

Różnego rodzaju badania pokazują, że problem bezrobocia wśród osób w wieku 50 lat i więcej 
może w kolejnych latach przybierać na sile ze względu na negatywne tendencje demograficzne 
obserwowane zarówno w kraju, jak i w regionie, które opisano w części poświęconej prognozie 
demograficznej w podrozdziale 1.6. niniejszego opracowania. Zgodnie z niniejszą prognozą 
przewiduje się, że struktura wieku przekształci się z zastojowej w regresywną, co oznacza, że  
z powodu zmniejszającej się liczby urodzeń, przy równoczesnym wydłużaniu się przeciętnego 
dalszego trwania życia, nastąpi istotny przyrost ludności starszej w ogóle ludności oraz spadek udziału 
ludności młodej. 

 
Ryc. 49. Udział bezrobotnych powyżej 50. roku życia w ogóle bezrobotnych 

w województwie wielkopolskim w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 
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W strukturze wykształcenia w kategorii bezrobotnych 50 lat i więcej największą grupę 
stanowiły w 2016 roku osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (31,6%) oraz zasadniczym 
zawodowym (30,3%). Znacznie mniejszy odsetek osób posiadał wykształcenie średnie 
ogólnokształcące (8,1%), a jedynie 4,4% badanych to osoby z wykształceniem wyższym. Podobnie 
kształtuje się w Wielkopolsce struktura bezrobotnych według wykształcenia, przy czym w tym 
przypadku najmniejszy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim (9,6%), natomiast 
wykształcenie wyższe posiadało o 8,1 p.proc. więcej osób niż w przypadku kategorii 50 lat i więcej. 

 
Ryc. 50. Struktura wykształcenia bezrobotnych osób powyżej 50. roku życia w województwie wielkopolskim 

w czerwcu 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
W 2015 roku w Wielkopolsce 33,3% osób powyżej 50. roku życia pracowało zawodowo (o 6,7% 

więcej niż w 2007 roku). Wynik ten był nieznacznie wyższy od średniej wartości w Polsce (32,5%)  
i plasował województwo wielkopolskie na piatym miejscu w kraju (najwyższy odsetek osiągnięto  
w województwie mazowieckim – 36,1%, natomiast najniższy w śląskim – 28,2%). Wyższe wartości 
wskaźnik zatrudnienia przyjął dla grupy wiekowej 55-64 lat. W Wielkopolsce wyniósł on w 2015 roku 
45,2% (w porównaniu z 2007 rokiem wzrósł aż o 17,5 p.proc.) Tym samym województwo 
przekroczyło średnią krajową (44,3%). Warto podkreślić, że w badanej grupie wiekowej znacznie 
częściej pracowali zawodowo mężczyźni aniżeli kobiety (odpowiednio: 56% i 36%). Podobna 
tendencja jest charakterystyczna dla wszystkich regionów Polski. 

 
Ryc. 51. Wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn w kategorii wiekowej 55-64 lat w województwie 

wielkopolskim w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Wskaźnik aktywności zawodowej, badający związek między odsetkiem osób powyżej 50. roku 

życia aktywnych zawodowo (pracujących oraz bezrobotnych poszukujących pracy i zainteresowanych 
jej podjęciem) a ogółem populacji w tym wieku, w 2015 roku wyniósł w Wielkopolsce 34,5%. 
Zarówno na wsi, jak i w mieście wskaźnik osiągnął podobną wartość (miasto 34,2%; wieś 35,0%). We 
wszystkich regionach odnotowano zbliżone wyniki – najwyższa wartość wskaźnika wystąpiła na 
Mazowszu (38,1%), natomiast najniższa w województwie warmińsko-mazurskim (32,2%). 

Pozytywne tendencje na rynku pracy mogą spowodować w dłuższej perspektywie czasu spadek 
bezrobocia wśród osób należących do kategorii 50 lat i więcej oraz docenienie przez pracodawców 
niewątpliwych atutów pracowników tej grupy wiekowej, takich jak np. bezcenne doświadczenie 
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zawodowe przekazywane nowozatrudnionym. Badania pokazują, że wśród bezrobotnych powyżej 50. 
roku życia dominują osoby ze stażem pracy wynoszącym między 20 a 30 lat oraz między 10 a 20 lat 
(odpowiednio: 30,9% i 26,8%). Ponadto 15% pracowało ponad 30 lat i jedynie 4,7% nie posiadało 
żadnego doświadczenia zawodowego. 

 
Ryc. 52. Struktura bezrobotnych osób powyżej 50. roku życia według stażu pracy w województwie 

wielkopolskim w czerwcu 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Obecnie bezrobotni powyżej 50. roku życia znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Wiele ofert pracy nie jest dostosowanych do ich potrzeb, a duża część pracodawców nadal postrzega 
bezrobotnych w tym wieku jako mniej mobilnych, niechętnych do zdobywania nowych umiejętności  
i nieposiadających wymaganych współcześnie kwalifikacji, m.in. obsługi nowoczesnych technologii, 
czy znajomości języków obcych. Obraz ten ma swoje odzwierciedlenie w statystykach. Osoby powyżej 
50. roku życia są częściej narażone na bezrobocie długotrwałe (58,0% ogółu bezrobotnych), a prawie 
połowa (45,3%) poszukuje pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (dane z czerwca 2016 roku). 

Specyficzna sytuacja na rynku pracy z pewnością wymaga podjęcia działań aktywizacyjnych 
skierowanych do tej konkretnej grupy bezrobotnych. W ostatnich latach, w ramach Priorytetu VI 
POKL zrealizowano w Wielkopolsce 342 projekty aktywizujące (m.in. organizacja warsztatów, szkoleń, 
doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz finansowe itp.), z czego część dedykowana była 
osobom bezrobotnym między 50. a 64. rokiem życia. W okresie 2011-2015 udział w realizacji 
projektów w ramach odpowiedniego Priorytetu zakończyło 1 677 osób należących do tej kategorii 
wiekowej, a 712 z nich znalazło lub kontynuowało zatrudnienie. Oznacza to, że uzyskano wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej wynoszący 42,5%. 

 
 

REKOMENDACJE DLA OBSZARU „RYNEK PRACY”: 

� Z uwagi na duże zróżnicowanie w strukturze i stopie bezrobocia pomiędzy powiatami 

wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej powinno być dopasowane do 

indywidualnych potrzeb danego powiatu (zgodnie ze strukturą bezrobocia, w tym 

liczbą osób z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych czy osób w wieku 50+). 

� Inicjowanie działań mających na celu dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku 

pracy.  

� Wspieranie przedsiębiorczości w regionie, w tym: podejmowania działalności 

gospodarczej (także osób młodych) z uwzględnieniem kondycji gospodarczej 

lokalnych rynków pracy, wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz zapewnienie 

profesjonalnej pomoc podczas otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

� Podejmowanie działań na rzecz osób z grupy NEET zakładające zarówno pomoc  

w wyjściu z grupy NEET, jak i podejmowanie środków zapobiegawczych znalezienia się 
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w niej. 

� Podejmowanie działań na rzecz promowania wśród osób młodych konieczności 

pozyskiwania wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat rynku pracy. 

Podniesienie jakości doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych  

oraz ponadgimnazjalnych. 

� Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku 

pracy, w tym poprzez wspieranie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy 

kobietom po urodzeniu dziecka m.in. przez zwiększanie możliwości zapewnienia 

dzieciom opieki instytucjonalnej np. przez wspieranie tworzenia żłobków, przedszkoli, 

klubów malucha i żłobków zakładowych. 
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3. INTEGRACJA SPOŁECZNA 
 
Z analizy danych dotyczących sytuacji społecznej mieszkańców województwa wynika, że 

znaczna jej część, w tym dzieci i młodzież, zagrożona jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Szczególnie wysoki wskaźnik ubóstwa zaobserwowano w 33 wielkopolskich gminach leżących na 
północnym i wschodnim krańcu województwa14. Wiele rodzin doświadcza trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wskutek czego dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych 
lub są objęte instytucjonalnymi formami opieki. Rośnie także liczba osób starszych, a ich kondycja 
zdrowotna jest gorsza niż w innych regionach Polski15. 

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 bardzo intensywnie wspierany ze środków 
europejskich był obszar integracji społecznej i zawodowej adresowanej dla grup wykluczonych 
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, 
osób starszych, osób długotrwale bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, młodych osób 
bezrobotnych. W latach 2007-2013 inwestowano i rozwijano przede wszystkim kapitał społeczny  
i kulturowy społeczności lokalnych. Wyzwaniem nowej perspektywy finansowej w obszarze integracji 
społecznej jest natomiast wyrównanie dostępu do usług społecznych poprzez rozwój infrastruktury 
społecznej oraz deinstytucjonalizację niektórych usług. Promowane będzie wsparcie skierowane  
w szczególności do osób starszych, z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży, jak również rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania zaplanowane na 
lata 2014-2020 mają przeciwdziałać pogłębiającej się dysproporcji międzypowiatowej w poziomie 
życia mieszkańców, szczególnie ludności zamieszkującej obszary wiejskie, a także rosnącej różnicy 
poziomu gospodarczego, infrastruktury technicznej i standardu życia między dużymi miastami  
i obszarami wiejskimi. 

 

3.1. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych 
Podstawowym wskaźnikiem, który obrazuje kondycję gospodarki, jest produkt krajowy brutto 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w cenach bieżących (PKB per capita). Analiza wartości PKB per capita 
na przestrzeni lat 2007-2013 pozwala zaobserwować tendencję wzrostową na poziomie kraju  
i województwa, przy czym wartość dla województwa jest wyższa od średniej wartości dla kraju  
w każdym analizowanym roku. 

 
Ryc. 53. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca województwa wielkopolskiego i Polski w latach 2007-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W 2007 roku w województwie wielkopolskim wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wyniosła 32 903 zł, natomiast w 2013 roku już 46 135 zł. Oznacza to, że pomiędzy rokiem 2007  
a 2013 dynamika wzrostu PKB per capita osiągnęła poziom 140,2 (dynamika dla kraju w tym okresie 
to 138,2), co potwierdza wzrastający potencjał gospodarczy województwa wielkopolskiego. Dodać 

                                                           
14 Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU). ROPS w Poznaniu. Poznań. 
2016 r. 
15 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2016 r. 
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jednak należy, że województwo wielkopolskie jest znacznie zróżnicowane pod względem 
gospodarczym. Dużo lepiej rozwinięta jest środkowa część województwa wraz z miastem 
wojewódzkim, natomiast część północna i wschodnia najsłabiej.  

 
Ryc. 54. Produkt krajowy brutto per capita w podregionach województwa wielkopolskiego w latach 2007 i 2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Najwyższą wartość wskaźnika PKB per capita w 2013 roku zanotowało miasto Poznań (86 411 

zł). Na dalszych miejscach znalazły się podregiony: poznański (51 242 zł), leszczyński (38 349 zł), 
kaliski (36 344 zł), koniński (32 903 zł), pilski (32 533 zł). Różnica między podregionem o najwyższej  
i najniższej wartości PKB wyniosła aż 53 878 zł w przeliczeniu na mieszkańca (przyp. wartość PKB  
per capita dla województwa wielkopolskiego 46 135 zł), co świadczy o dużej polaryzacji regionu. 

 
Ryc. 55. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w podregionach województwa wielkopolskiego  

w latach 2007-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Analizując dane z podregionów za lata 2007-2014, zauważyć można, że dwa podregiony,  

tj. poznański oraz miasto Poznań, w każdym roku osiągają wartość PKB wyższą niż średnia 
wojewódzka i krajowa, natomiast pozostałe cztery niższą. Co ciekawe, dwa z tych czterech 
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podregionów na przestrzeni ww. lat cechuje szybsze tempo wzrostu PKB per capita niż podregionów 
najbardziej rozwiniętych. Największy przyrost PKB per capita odnotowano bowiem w podregionie 
kaliskim – wzrost o 48,5% oraz leszczyńskim – wzrost o 43,1%. Na 3. miejscu uplasował się podregion 
poznański z 41-procentowym wzrostem, natomiast na 4. miasto Poznań (wzrost o 39,6%). Podregion 
koniński (wzrost o 38,0%) i pilski (wzrost o 32,8%) zajęły odpowiednio 5. i 6. miejsce. Wyraźnie widać, 
że południowo-zachodnia część województwa zmniejsza dystans w rozwoju dzielący ją od centralnie 
położonych podregionów (choć nadal jest on bardzo duży). Z kolei niepokojącym zjawiskiem jest 
powiększający się dystans między podregionami północno-wschodnimi a pozostałą częścią 
województwa.  

Dokładna analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wymaga jednak sięgnięcia do 
większej liczby wskaźników. Jak podkreśla się bowiem w Rezolucji Parlamentu Europejskiego: PKB 
jest wskaźnikiem aktywności rynku gospodarczego i służy do pomiaru produkcji, a nie stopnia 
równowagi środowiskowej, efektywności gospodarowania zasobami, włączenia społecznego czy 
ogólnie postępu społecznego16. Mimo, że PKB stał się punktem odniesienia wykorzystywanym przez 
rządzących na całym świecie, jest on błędnie utożsamiany ze wskaźnikiem ogólnego rozwoju 
społecznego, ponieważ brakuje w nim wymiaru społecznego17. Niezbędne jest zatem odwołanie się 
do innych parametrów opisujących jakość życia w województwie. 

W 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim 
wyniosło 3 597,69 zł, co wskazuje na jego wzrost porównaniu z rokiem 2007 o 37,8% (wartość w 2007 
roku to 2 610,87 zł). 

 
Ryc. 56. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim oraz w Polsce 

w latach 2007-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Od 2007 roku następuje w województwie wielkopolskim ciągły wzrost przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto, jednak nadal pozostaje ono średnio o 10% niższe niż przeciętne 
wynagrodzenie w kraju. Ponadto występuje dość duża rozpiętość wartości między poszczególnymi 
powiatami (różnica między najwyższą a najniższą wartością w 2007 roku wyniosła 1 393,94 zł, zaś  
w 2014 roku 1 810,22 zł). W 2014 roku najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
odnotowano w powiecie kępińskim (2 544,18 zł), z kolei najwyższe w Poznaniu (4 354,40 zł). 
Analogiczną sytuację można było zaobserwować w 2007 roku. Oprócz powiatu kępińskiego, do grona 
powiatów o najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w 2014 roku zaliczyć można 
powiaty: jarociński, krotoszyński, rawicki i grodziski, natomiast powiatami o najwyższym przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniu brutto są: szamotulski, leszczyński, m. Konin, pilski i kolski. Co ciekawe, 
w grupie powiatów o najwyższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto znalazły się 
powiaty z podregionów konińskiego oraz pilskiego, które gospodarczo (pod względem PKB) są 
zdystansowane do najsilniejszych podregionów województwa. 

                                                           
16 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się 
świecie (2010/2088 (INI)). https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/b48993f8-4386-11e2-9b3b-01aa75ed71a1/ 
language-pl (dostęp: 08.07.2016 r.). 
17 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. GUS. Katowice. 2011 r. 
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Inną ciekawą obserwacją jest fakt, iż w gronie trzech powiatów, które zanotowały ponad  
50-procentowy przyrost wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pomiędzy rokiem 
2007 a 2014, znalazły się dwa, które w 2007 roku należały do najsłabszych pod tym względem 
(rawicki – wzrost o 53,8%, pleszewski – wzrost o 56,0%). Niestety, w przypadku powiatu rawickiego 
nie polepszyło to jego pozycji względem pozostałych powiatów Wielkopolski.  

W 2007 roku tylko w trzech wielkopolskich powiatach wartość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto przekroczyła średnią wartość dla województwa – 2 610,8 zł, tj. w konińskim 
(2 693,8 zł), m. Konin (2 717,5z ł) i m. Poznań (3 156,7 zł). Natomiast w 2014 roku było już sześć 
takich powiatów (średnia dla Wielkopolski – 3 597,7 zł): kolski (3 624,4 zł), pilski (3 635,9 zł), m. Konin 
(3 653,3 zł), leszczyński (3 678,4 zł), szamotulski (3 817,6 zł), m. Poznań (4 354,4 zł). Tylko jeden  
z wielkopolskich powiatów przekroczył krajową wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto określoną w 2014 roku na poziomie 4 004,0 zł i było to miasto Poznań. 

 
Ryc. 57. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 roku oraz jego dynamika w latach 2007-2014 

w województwie wielkopolskim według powiatów 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Dane o wynagrodzeniach (w tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie) podaje się w ujęciu 

brutto, tzn. łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze 
składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ponoszonymi przez ubezpieczonego 
pracownika. Badanie budżetów gospodarstw domowych18 jest z kolei cennym źródłem informacji  
o przychodach (ich wysokości i źródłach), rozchodach, spożyciu ilościowym żywności czy też 
warunkach mieszkaniowych. Dlatego też pozwala pełniej zobrazować sytuację ekonomiczną 
wielkopolskich gospodarstw domowych. 

W 2014 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w wielkopolskiej 
rodzinie wyniósł 1 268,78 zł, natomiast przeciętne miesięczne wydatki 947,06 zł na 1 osobę. 
Dynamika wzrostu dochodu w województwie wielkopolskim jest znaczenie wyższa niż wydatków  
– przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę wzrósł od 2007 roku o 42,6% (w 2007 roku: 889,52 zł), 
natomiast przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę o 25,7% (w 2007 roku: 753,05 zł). 
Prawdopodobnie było to spowodowane, tak jak w przypadku wyników krajowych, spadkiem ilości 

                                                           
18 Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. GUS. Warszawa. 2015 r. 
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spożycia podstawowych artykułów żywnościowych, a tym samym spadkiem wydatków 
przeznaczanych na ten cel. Warto podkreślić, że przeciętne miesięczne dochody oraz wydatki na  
1 osobę w województwie wielkopolskim są niższe od przeciętnej krajowej. 

Głównym źródłem dochodu wielkopolskich rodzin jest przede wszystkim praca najemna,  
a w dalszej kolejności świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np. renty, emerytury) oraz praca na 
własny rachunek. 

 
Ryc. 58. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę oraz przeciętne miesięczne wydatki 

na 1 osobę w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 59. Struktura wydatków gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w latach 2007 i 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Największy udział w przeciętnych wydatkach gospodarstw domowych w województwie 

wielkopolskim niezmiennie od 2007 roku stanowią żywność i napoje bezalkoholowe (27% w 2007 
roku; 25% w 2014 roku) oraz opłaty za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (18%  
w 2007 roku; 22% w 2014 roku). Trzecim z kolei najpoważniejszym wydatkiem wielkopolskich rodzin 
są koszty związane z transportem (11% w 2007 roku; 10% w 2014 roku). W 2014 roku w porównaniu 
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z 2007 rokiem zauważalny jest spadek udziału wydatków gospodarstw domowych na napoje 
alkoholowe i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie, wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego (dla każdego spadek o 1 p.proc.) oraz wzrost o 2 p proc. udziału wydatków 
na usługi restauracyjne i hotelarskie.  

Z danych GUS wynika, iż sytuacja dochodowa gospodarstw domowych jest czynnikiem silnie 
różnicującym poziom i strukturę wydatków. Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe oraz opłaty 
związane z użytkowaniem mieszkania dużo bardziej obciążają budżety rodzin o niższych dochodach. 
W związku z powyższym udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym jest wyższy w przypadku 
rodzin uboższych niż bardziej zamożnych, co z kolei przekłada się na częstsze korzystanie  
z oszczędności (o ile są w ich posiadaniu) lub pożyczek, aby zaspokoić bieżące potrzeby. Ponadto,  
w lepszej sytuacji finansowej znajdują się małżeństwa (w tym osoby żyjące w związkach 
nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu. Dysponują one wyższym dochodem rozporządzalnym na 
1 osobę (o 41,8% niż średnia krajowa) i jednocześnie więcej wydają (wydatki wyższe o 40,4% niż 
przeciętne wydatki ogółem na 1 osobę). W najgorszej sytuacji znajdują się małżeństwa posiadające 
na utrzymaniu dzieci (troje lub więcej). Przeciętny rozporządzalny dochód w tych rodzinach  
w przeliczeniu na 1 osobę był niższy o 39,8% niż średnia krajowa, natomiast wydatki o 36,3% niższe 
niż średnia krajowa. Innym czynnikiem silnie warunkującym dochody i wydatki w gospodarstwach 
domowych jest posiadanie w składzie rodziny osoby z niepełnosprawnością, ponieważ są one o około 
15% niższe od przeciętnych (na poziomie kraju)19.  

W uzupełnieniu powyższego dokonano wyliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego oraz wydatków na 1 osobę w wielkopolskich rodzinach posiadających i nie 
posiadających na utrzymaniu dzieci oraz posiadających i nie posiadających w składzie rodziny osobę  
z niepełnosprawnością. Do analizy posłużyły dane Głównego Urzędu Statystycznego z badania 
budżetów gospodarstw domowych oraz wskaźniki przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego (94,7%) i przeciętnych wydatków (87,8%) na 1 osobę w województwie 
wielkopolskim w stosunku do średniej krajowej20. 

 
Ryc. 60. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę oraz przeciętne miesięczne wydatki na 

1 osobę ze względu na strukturę gospodarstwa domowego w województwie wielkopolskim w 2014 roku21 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. GUS. Warszawa. 2015 r. 

 

                                                           
19 Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. GUS. Warszawa. 2015 r. 
20 Tamże. 
21 Małżeństwa – również osoby żyjące w związkach nieformalnych (zgodnie z metodologią GUS). 
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Z przeprowadzonych szacunków wynika, że w województwie wielkopolskim w najgorszym 
położeniu ekonomicznym były małżeństwa posiadające na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci oraz 
samotni rodzice z dziećmi na utrzymaniu. Gospodarstwa te dysponowały najniższym dochodem 
rozporządzalnym na 1 osobę, odpowiednio 763,38 zł i 1 011,24 zł, przy czym podkreślić należy, że 
udział wydatków w dochodzie samotnych rodziców (87,9%) był nieco wyższy niż w przypadku rodzin 
wielodzietnych (79,0%). Z powyższego wykresu wyraźnie wynika, że wartość dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę w rodzinie spadała wraz z pojawieniem się dziecka lub osoby 
niepełnosprawnej w składzie rodziny.  

Analizy GUS potwierdzają ten wniosek, ponieważ jednym z czynników determinujących 
występowanie ubóstwa jest skład gospodarstwa domowego, w tym liczba dzieci oraz obecność osoby 
niepełnosprawnej. W Polsce w 2014 roku około 10,0% dzieci i młodzieży do 18. roku życia było 
zagrożonych skrajnym ubóstwem, przy czym zasięg ubóstwa skrajnego w kraju oszacowano na 
poziomie 7,4%. Tak, jak wcześniej wspomniano, najbardziej zagrożone ubóstwem są rodziny 
wielodzietne. Z danych GUS wynika, że 11,2% małżeństw z trójką dzieci oraz 26,9% małżeństw  
z czwórką lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu, doświadcza skrajnego ubóstwa. Nieco lepiej 
wygląda sytuacja w przypadku samotnych rodziców (matki lub ojca), którzy mają na swoim 
utrzymaniu dzieci, choć około 5,6% tego typu rodzin znajduje się na granicy skrajnego ubóstwa. 
Jednocześnie podkreślić należy, że w przypadku rodzin niepełnych sytuacja ekonomiczna znacznie się 
pogarsza wraz ze wzrostem liczby dzieci na utrzymaniu22. 

Warto podkreślić, że czynnikiem istotnie decydującym o sytuacji materialnej gospodarstw 
domowych jest również pozycja na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby 
bezrobotne i ich rodziny, szczególnie te utrzymujące się z tzw. innych niezarobkowych źródeł (przede 
wszystkim ze świadczeń społecznych innych niż renty i emerytury). Według danych GUS w 2014 roku 
wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, 
stopa ubóstwa skrajnego przekroczyła 18% i była ponad dwa razy wyższa niż średnia w Polsce. 
Obniżeniu stopy życiowej i ubóstwu sprzyja również wykonywanie nisko płatnej pracy, przede 
wszystkim pracujących na stanowiskach robotniczych (w skrajnym ubóstwie żyje co dziesiąta osoba). 
Ogólnie 11% osób pracujących (w wieku 18 lat lub więcej) w Polsce doświadcza ubóstwa 
relatywnego23.  

W 2014 roku podjęto próbę oszacowania wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem (po 
uwzględnieniu transferów społecznych) na 2020 rok. Szacunki zostały oparte o dane historyczne dla 
województwa, dostępne w BDL dla lat 2005-201124. Zgodnie z nimi w 2020 roku wskaźnik ten 
osiągnie w województwie wielkopolskim wartość 14,8%, tj. o 2,1 p.proc. niższą niż w 2011 roku. 

Analizując zjawisko ubóstwa, a przede wszystkim jego zasięg w województwie wielkopolskim, 
należy odnieść się do trzech obiektywnych jego granic, tj.: relatywnej, ustawowej oraz do granicy 
ubóstwa skrajnego. 

 
Ryc. 61. Granice ubóstwa dla wybranych typów gospodarstw domowych w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014. GUS. Warszawa. 2015 r. 

                                                           
22 Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, GUS. Warszawa. 2015 r. 
23 Tamże. 
24 Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski na lata 2014-2020. Poznań. 2014 r. 
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Relatywną granicę ubóstwa wyznacza 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych, 
ustawową z kolei kwota ustalona zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku  
o pomocy społecznej, która uprawnia obywateli do ubiegania się o zasiłek pieniężny na podstawie 
ww. Ustawy. Granica ubóstwa skrajnego (inaczej zwana minimum egzystencji) obliczana jest 
natomiast przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – uwzględnia tylko te potrzeby, które powinny być 
zaspokojone, ponieważ brak ich zaspokojenia może prowadzić do skrajnego wyniszczenia organizmu. 
Warto podkreślić, że minimum egzystencji pojmowane jest jako ubóstwo absolutne i w odróżnieniu 
od ubóstwa relatywnego może być prawie całkowicie wyeliminowane pod warunkiem wzrostu 
dochodu gospodarstw domowych, które są ubogie. Ubóstwo relatywne z kolei prezentuje pewną 
nierówność (trudną do zniwelowania) pomiędzy poziomem życia osób i rodzin uznanych za ubogie a 
resztą społeczeństwa25. 

 
Ryc. 62. Zasięg ubóstwa – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej poszczególnych 

granic ubóstwa w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W województwie wielkopolskim wzrósł odsetek osób zagrożonych skrajnym ubóstwem.  

W 2007 roku 6,9% Wielkopolan żyło poniżej minimum egzystencji, przy czym w 2014 roku już 10,1%. 
Oznacza to, że osoby te nie były w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. 
Zauważalny spadek odsetka osób zagrożonych skrajnym ubóstwem odnotowano w Wielkopolsce  
w 2008 roku, podobnie zresztą jak w całym kraju (z 6,6% do 5,6%). Potwierdza to fakt, iż Polska, jako 
jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej, łagodnie przeszła kryzys gospodarczy, który wówczas 
dotknął Europę.  

Powyższym czynnikiem nie można jednak tłumaczyć znaczącego spadku (w latach 2008-2012) 
odsetka mieszkańców Wielkopolski, którzy żyli poniżej granicy ubóstwa ustawowego. Jak wcześniej 
bowiem wspomniano, granica ubóstwa ustawowego określana jest poprzez kryterium dochodowe 
uprawniające do otrzymania świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej. Kryterium 
dochodowe, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, powinno 
być weryfikowane co 3 lata, jednak nie było waloryzowane od 2007 do 2012 roku, stąd spadek liczby 
uprawnionych. Brak aktualizacji kryterium doprowadził do tego, że w 2010 roku minimum egzystencji 
(401,98 zł/osobę) określone dla gospodarstw domowych (składających się z rodziców i dwójki dzieci) 
było wyższe niż ustawowa granica ubóstwa (351,00 zł/osobę), natomiast w przypadku osób samotnie 
gospodarujących analogiczna sytuacja wystąpiła w 2011 roku (minimum egzystencji: 500,68 zł; 
ustawowa granica ubóstwa 477,00 zł)26. W tym samym roku w województwie wielkopolskim odsetek 
osób żyjących w skrajnym ubóstwie (9,3%) był nieznacznie wyższy niż osób żyjących poniżej 
ustawowej granicy ubóstwa (9,2%), co oznacza, że część osób żyjąca na granicy skrajnego ubóstwa 

                                                           
25 Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. GUS. Warszawa. 2015 r. 
26 Broda-Wysocki P. Propozycje zmian w systemie pomocy społecznej. EAPN Polska.  
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nie była potencjalnie uprawniona do skorzystania ze świadczeń pieniężnych z systemu pomocy 
społecznej. Kryterium dochodowe zaktualizowano dopiero w październiku 2012 roku i wraz z jego 
aktualizacją gwałtowanie wzrósł odsetek osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa. W 2014 
roku odsetek osób uprawnionych do zasiłku z pomocy społecznej osiągnął w województwie poziom 
16,4% i był on o 0,3 p.proc. wyższy niż w 2007 roku (16,1%). 

Pomiędzy rokiem 2007 a 2014 wzrósł również odsetek osób zagrożonych ubóstwem 
relatywnym z 19,2% do 21,7%. Niewielki, choć zauważalny spadek wartości tego wskaźnika 
obserwować można było w latach 2008-2010 oraz 2012-2013. Biorąc jednak pod uwagę dane  
z ostatnich lat, odsetek osób zagrożonych ubóstwem relatywnym w 2014 roku był najwyższy. 
Oznacza to duże zróżnicowanie w poziomie wydatków oraz standardzie życia między poszczególnymi 
grupami społecznymi w regionie. 

 
Ryc. 63. Zasięg ubóstwa skrajnego – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy 

minimum egzystencji w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 64. Zasięg ubóstwa ustawowego – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej 

ustawowej granicy ubóstwa w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 65. Zasięg ubóstwa relatywnego – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej 

relatywnej granicy ubóstwa w województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Analizując zasięg ubóstwa w województwie wielkopolskim warto spojrzeć na to zjawisko  
w kontekście danych krajowych. Główne wnioski są następujące:  

• w województwie wielkopolskim statystycznie więcej osób doświadcza ubóstwa niż średnio 
w kraju – wartości wskaźników ubóstwa w wymiarach ustawowym, relatywnym i na 
poziomie minimum egzystencji są wyższe niż średnia krajowa w ww. wymiarach, 

• od 2011 roku w województwie wielkopolskim, znacznie szybciej niż w kraju, powiększa się 
grupa osób zagrożonych ubóstwem – zwiększa się luka pomiędzy wartością wskaźników 
dotyczących zjawiska ubóstwa na poziomie kraju i województwa, 

• w województwie wielkopolskim powiększa się zasięg ubóstwa relatywnego, mimo że  
w kraju obserwujemy nieznaczny, jednak zauważalny spadek odsetka osób 
doświadczających ten rodzaj ubóstwa. 

W celu identyfikacji miejsc w województwie wielkopolskim o największym nasileniu ubóstwa 
można posłużyć się syntetycznym miernikiem ubóstwa (SMU), który został opracowany w ramach 
badania zleconego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (ROPS) w Poznaniu27. Przyjęta  
w 2013 roku i zaktualizowana w 2016 roku procedura wyznaczania wskaźnika posłużyła do określenia 
pozycji gmin województwa wielkopolskiego według osiąganej wartości SMU oraz pozwoliła stworzyć 
klasyfikację gmin w odniesieniu do trzech wymiarów oceny ubóstwa, tj. finansowego, warunków 
życia oraz sytuacji na rynku pracy. 

W dalszym etapie, zgodnie z przyjętą metodyką, przyporządkowano gminy do 4 klas ubóstwa:  

• grupa 1 – gminy o relatywnie bardzo wysokim poziomie ubóstwa, 

• grupa 2 – gminy o relatywnie wysokim poziomie ubóstwa, 

• grupa 3 – gminy o relatywnie przeciętnym poziomie ubóstwa, 

• grupa 4 – gminy o relatywnie niskim poziomie ubóstwa. 
 

Ryc. 66. Klasyfikacja gmin województwa wielkopolskiego według syntetycznego miernika ubóstwa w latach 
2010 i 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie 
syntetycznego miernika ubóstwa (SMU). Obserwatorium Integracji Społecznej. Poznań. 2016 r. 

                                                           
27 Kędzierska M., Łuczak M. J., Mazur-Łuczak J., Nowosielska A., Nowosielski M., Jabkowski P. Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa  
w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce. Badanie wykonane na zlecenie ROPS w Poznaniu. Poznań. 2013 r.; oraz Ubóstwo  
w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU). Obserwatorium Integracji Społecznej. 
Poznań. 2016 r. 
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Na podstawie analizy rozmieszczenia gmin przyporządkowanych do poszczególnych grup ze 
względu na przyjmowane wartości syntetycznego miernika ubóstwa SMU, widać silną koncentrację 
gmin z grupy 4 skupionych wokół m. Poznania (w 2010 i 2014 roku). W 2010 roku w zachodniej części 
województwa wielkopolskiego zauważyć można pojedyncze gminy o relatywnie niskim poziomie 
ubóstwa, natomiast w 2014 roku wystąpienia te są już bardziej liczne (powiaty: międzychodzki, 
nowotomyski, wolsztyński, leszczyński). Porównując sytuację województwa z 2010 i 2014 roku 
odnotowuje się wzrost liczby gmin o relatywnie przeciętnym poziomie ubóstwa na południu (np. 
powiaty kępiński, ostrzeszowski, ostrowski) i pogorszenie się sytuacji gmin leżących na północ od 
miasta wojewódzkiego, w szczególności w powiecie obornickim (przejście z grupy o przeciętnym do 
grupy o wysokim poziomie ubóstwa). Gminy o relatywnie najwyższym poziomie ubóstwa położone są 
w północnej i wschodniej części województwa, zwłaszcza na terenie powiatów: konińskiego, 
kolskiego, słupeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego. 

Wielkopolska jest silnie zróżnicowana wewnątrzregionalnie. Miasto wojewódzkie wraz  
z gminami ościennymi jest zdecydowanym liderem pod względem gospodarczym. Dużo słabiej radzą 
sobie powiaty w północnej i wschodniej części województwa, natomiast samorządy z południowej  
i zachodniej jego części coraz częściej próbują zminimalizować odległość dzielącą je od Poznania.  
W województwie wielkopolskim powiększa się grupa osób zagrożonych ubóstwem, która 
prawdopodobnie w mniejszym stopniu korzysta z rozwoju gospodarczego regionu. Osoby najbardziej 
zagrożone ubóstwem zamieszkują północne i wschodnie rejony województwa. 

 
 

3.2. Klienci pomocy społecznej 
3.2.1. Klienci pomocy społecznej – profil demograficzny 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości28.  

Z danych zgromadzonych w ramach corocznie sporządzanej oceny zasobów pomocy społecznej 
wynika, że ze świadczeń pomocy społecznej częściej korzystają kobiety (58,2%). W 2015 roku nieco 
ponad 53% świadczeniobiorców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 32% osoby w wieku 
przedprodukcyjnym, natomiast prawie 15% osoby w wieku poprodukcyjnym. W przypadku osób 
niepełnoletnich decyzja administracyjna przyznająca świadczenie wystawiana była na jednego  
z rodziców/opiekunów – w tym szczególnym przypadku do grupy świadczeniobiorców zaliczony był 
zarówno rodzic/opiekun, jak i osoba niepełnoletnia, de facto pobierająca świadczenie. W znacznej 
mierze osoby niepełnoletnie otrzymywały świadczenie w formie dożywiania. Wśród osób w wieku 
poprodukcyjnym dominowały świadczenia w postaci usług opiekuńczych oraz dofinansowań do 
pobytu w domu pomocy społecznej29. 

W Wielkopolsce świadczenie z pomocy społecznej w 2014 roku przyznano 150 224 osobom,  
a gospodarstwa domowe objęte pomocą liczyły 252 049 członków, co stanowiło 7,3% mieszkańców 
województwa. Odsetek ten zmalał w porównaniu z 2007 rokiem o 3,0 p.proc. Niemal połowa rodzin 
otrzymujących pomoc (43,3%) zamieszkiwała na wsi. 

Analogicznie, w porównaniu z 2007 rokiem, znacznie zmalała również liczba osób, które 
otrzymały decyzję administracyjną uprawniającą do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.  
W 2014 roku wartość wskaźnika mierzona liczbą świadczeniobiorców pomocy społecznej 
przypadającą na 10 000 ludności wyniosła 432,6 osoby, co oznacza jej spadek względem 2007 roku  
o 94,3 osoby. 
  

                                                           
28 Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
29 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2015 rok. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2016 r. 
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Ryc. 67. Odsetek osób objętych pomocą społeczną w ogólnej liczbie mieszkańców województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz sprawozdania MPiPS-03 

opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
Ryc. 68. Liczba osób, które otrzymały decyzją administracyjną pomoc społeczną, w przeliczeniu 

na 10 000 ludności w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz sprawozdania MPiPS-03 

opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
W 2014 roku wartościami wskaźnika poniżej średniej dla województwa (432,6 osoby/10 000 

ludności) cechowały się 24 powiaty. Najwyższe wyniki zanotowano w powiatach: złotowskim (724,9 
osoby), pleszewskim (643,0 osoby), m. Konin (619,0 osoby), m. Kalisz (562,3 osoby), czarnkowsko-
trzcianeckim (561,8 osoby), konińskim (539,7 osoby), jarocińskim (534,4 osoby) i wągrowieckim 
(534,0 osoby). Najniższe wartości wskaźnika wystąpiły natomiast na terenie powiatów: poznańskiego 
(216,2 osoby), leszczyńskiego (274,9 osoby), m. Poznań (322,1 osoby), nowotomyskiego (344,8 
osoby), wolsztyńskiego (374,2 osoby) i kępińskiego (393,2 osoby). Porównując te wyniki  
z 2007 rokiem, widać, że największe zmiany wystąpiły w przypadku miast: Kalisza i Konina – ośrodki 
te w 2007 roku znajdowały się w czołówce powiatów o najniższych wartościach wskaźnika, jednak  
w roku 2014 znalazły się na samym końcu rankingu (3. i 4. miejsce od końca). 

Wpływ na zauważalny w latach 2007-2014 spadek liczby świadczeniobiorców mogą mieć 
zmniejszenie bezrobocia na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz systematyczny rozwój gospodarczy, 
dostrzegalny na poziomie wielu lokalnych samorządów30. Zauważyć należy, że od 2007 roku liczba 
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia spadła dość znacznie  
(o 5 147 rodzin). Niektóre z samorządów poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej oceniają również 
jako efekt realizowanych projektów unijnych, które wpłynęły, w ich ocenie, na rozwój gmin  
i powiatów (m.in. przez aktywizację zawodową prowadzoną w ramach projektów zewnętrznych, 
udzielanie wsparcia na rozwój przedsiębiorstw, dopłaty dla rolników, itp.). Być może jednak to 
właśnie realizacja tych projektów spowodowała przejściowy wzrost liczby osób korzystających  
z różnego rodzaju usług i świadczeń pomocy społecznej, a obserwowany spadek jest wynikiem 
zakończenia poprzedniej perspektywy finansowej. Sytuacja ta wymaga dalszych obserwacji, 

                                                           
30 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2015 rok. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2016 r. 
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szczególnie w kontekście uruchamiania kolejnych projektów w ramach środków WRPO 2014+.  
Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje tu wpływ niekorzystnych trendów demograficznych.  

 
Ryc. 69. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 10 000 ludności w  województwie wielkopolskim 

według powiatów w 2007 i w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz sprawozdania MPiPS-03 za 2007 rok opublikowanego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
Należy zaznaczyć, iż pomimo sukcesywnego spadku liczby świadczeniobiorców następuje 

pogłębianie niekorzystnego zjawiska długotrwałego korzystania z pomocy społecznej31. W 2010 roku 
na 100 osób korzystających z pomocy społecznej 39 osób korzystało z niej długotrwale, natomiast  
w 2014 roku liczba ta wzrosła do 46. W kontekście powyższych danych należałoby zastanowić się nad 
intensyfikacją działań integrujących i włączających grupy klientów w największym stopniu 
zagrożonych długotrwałym korzystaniem ze świadczeń pomocy społecznej. Praca z tą grupą 
beneficjentów jest ściśle powiązana z działaniami podejmowanymi w obszarze ich aktywizacji 
zawodowej. Aby oferowane przez OPS wsparcie mogło być bardziej skuteczne konieczna jest, w opinii 
klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej, zmiana sytuacji na rynku pracy i wsparcie 
w obszarze aktywacji zawodowej (m.in. zwiększenie liczby ofert i miejsc pracy, udzielenie pomocy  
w znalezieniu zatrudnienia, organizacja kursów zawodowych dostosowanych do zapotrzebowania na 
rynku pracy). Tego rodzaju wskazania potwierdzają potrzebę rzeczywistego uściślenia współpracy 
pomiędzy OPS a PUP, a także innymi instytucjami rynku pracy. Możliwości, jakimi dysponują sami 
pracownicy socjalni są w tym zakresie dość ograniczone – głównie należy do nich praca socjalna, 
zwłaszcza związana z wykorzystaniem kontraktu socjalnego. Niestety, analiza danych dotyczących 
liczby zawartych kontraktów wskazuje, że pracownicy pomocy społecznej w niewielkim stopniu 
korzystają z narzędzia, jakim jest kontrakt socjalny. Co więcej w latach 2014-2015 nastąpił 
zauważalny trend spadkowy w tym zakresie. Województwo wielkopolskie na tle pozostałych 
województw odznacza się stosunkowo niskim odsetkiem osób objętych pracą socjalną  
z wykorzystaniem kontraktu socjalnego w ogólnej liczbie świadczeniobiorców (odsetek ten w 2014 
roku wyniósł 3,5%, co oznacza że osiągnął jedynie 63% wartości średniej krajowej – 5,5%). 

 

                                                           
31 Odsetek osób, które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) były zarejestrowane w systemie świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez 
co najmniej 18 miesięcy, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców. 
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Ryc. 70. Odsetek osób objętych pracą socjalną z wykorzystaniem kontraktu socjalnego w ogólnej liczbie 
świadczeniobiorców w województwie wielkopolskim w latach 2009-201432 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za lata 2009-2014 opublikowanych przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej 

 

Coraz mniejsza liczba zawieranych kontraktów socjalnych wynika przede wszystkim z faktu, iż 
gminy i powiaty przestały w 2015 roku realizować projekty systemowe z zakresu aktywnej integracji. 
Z kolei 2014 rok był momentem przejściowym, kiedy to część gmin w partnerstwie z powiatami nadal 
realizowała projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przypomnieć bowiem należy, że 
jednym z kryteriów decydujących o dostępie samorządów do pieniędzy z EFS była konieczność 
realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektów, będącymi klientami pomocy społecznej33. 

 

3.2.2. Deprywacja lokalna 

Deprywacja potrzeb to trwający przez pewien czas brak zaspokojenia ważnych dla człowieka 
czynników: biologicznych, psychologicznych, bądź społecznych. Termin deprywacja potrzeb pojawia 
się jako komponent definicyjny pojęcia ubóstwa. Wyróżniamy deprywację absolutną i względną. 
Deprywacja absolutna jest stanem skrajnym, spowodowanym niezaspokojeniem podstawowych 
potrzeb bytowych natomiast deprywacja względna to pogorszenie się warunków egzystencji. Może 
być odczuwana też, gdy sytuacja się nie zmienia lub gdy zmiany następujące u innych uznawane są za 
korzystniejsze34. Analizując udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem, można zobrazować zasięg deprywacji 
lokalnej w poszczególnych powiatach. Ośrodki pomocy społecznej świadczą powszechną w swoim 
zasięgu pomoc w innych formach niż powiatowe centra pomocy rodzinie. Pomoc ta jest udzielana 
rodzinom i osobom w miejscu zamieszkania i stąd określana jest jako środowiskowa pomoc 
społeczna35. Z zestawienia danych za lata 2007 i 2014 wynika, że znacznie zmalała liczba powiatów  
o najwyższym udziale osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem (powyżej 10%). W roku 2007 były to aż 22 powiaty – najwyższe 
wskaźniki wystąpiły w: pleszewskim (19,4%), złotowskim (18,2%), konińskim (16,5%), słupeckim 
(15,4%), natomiast w 2014 roku pozostały już tylko 4: złotowski (12,3%), pleszewski (11,2%), turecki 
(10,2%) i czarnkowsko-trzcianecki (10,1%). W analizowanym okresie średnia dla województwa spadła 
z 10,1% do 7,2% (o 2,9 p.proc.). Do grona powiatów o najniższym udziale osób w gospodarstwach 
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (poniżej 5,0%)  
w roku 2007 należało tylko i wyłącznie miasto Poznań (4,6%). W 2014 roku liderem rankingu został 
powiat poznański (4,1%), podczas gdy miasto Poznań utrzymało wynik na podobnym poziomie 
(4,7%). Sytuacja ta odzwierciedla nasilanie się w ostatnim okresie przesiedlania się mieszkańców, 
zwłaszcza w wieku produkcyjnym z miasta Poznania do gmin ościennych (suburbanizacja). 

 

                                                           
32 Sprawozdawczość dotycząca wykorzystania kontraktu socjalnego uruchomiona została w 2009 roku. 
33 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2015 rok. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2016 r. 
34 Tamże. 
35 Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r. GUS. 2015 r. 
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Ryc. 71. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
w ludności ogółem, w województwie wielkopolskim według powiatów w 2007 i 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz sprawozdania MPiPS-03 za 2007 rok opublikowanego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

3.2.3. Powody korzystania z pomocy społecznej 

Pomoc społeczna udzielana jest osobom, które spełniają kryteria zapisane w Ustawie z dnia  
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pierwszym warunkiem jest trudna sytuacja materialna, zaś 
drugim – trudna sytuacja życiowa. Należy pamiętać, że powyższe kryteria muszą być spełnione 
jednocześnie, tzn. niskie dochody łączy się z innymi powodami przyznawania świadczeń.  

Na podstawie art. 7. ww. Ustawy wyróżniamy następujące powody przyznania osobom  
i rodzinom pomocy społecznej: 

• ubóstwo, 

• sieroctwo, 

• bezdomność, 

• bezrobocie, 

• niepełnosprawność, 

• długotrwała lub ciężka choroba, 

• przemoc w rodzinie, 

• potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

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

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

• trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

• alkoholizm lub narkomania, 

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

• klęska żywiołowa lub ekologiczna. 
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Na przestrzeni ostatnich lat głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia  
w województwie wielkopolskim były niezmiennie: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność  
i długotrwała lub ciężka choroba. Zmienna była natomiast ich kolejność na liście rankingowej  
w poszczególnych latach. W 2014 roku (analogicznie, jak w 2007) powody te uszeregowane były 
następująco: 1. Ubóstwo (52 854 osoby), 2. Bezrobocie (45 026 osób), 3. Długotrwała lub ciężka 
choroba (39 010 osób), 4. Niepełnosprawność (32 253 osoby). Zestawiając poszczególne kategorie 
świadczeniobiorców pomocy społecznej, na podstawie danych za 2007 i 2014 rok można zauważyć, 
że znacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa (o 6 134 osoby), 
bezrobocia (o 5 147 osób) i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (o 4 286 osób). 
Zwiększyła się natomiast liczba klientów potrzebujących wsparcia, głównie ze względu na 
długotrwałą lub ciężką chorobę (o 6 937 osób), potrzebę ochrony macierzyństwa (o 3 926 osób) oraz 
bezdomność (o 1 350 osób)36. 

 
Ryc. 72. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w podziale na powody korzystania w województwie 

wielkopolskim w 2007 i 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za lata 2007 i 2014 opublikowanych przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej 

 
Dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w zdecydowanej 

większości powiatów jest ubóstwo, w nielicznych – bezrobocie, a jedynie w powiatach: wrzesińskim  
i m. Poznań – długotrwała i ciężka choroba. W porównaniu z 2007 rokiem zmniejszyła się liczba 
powiatów, w których główną przyczyną było bezrobocie. Wzrósł natomiast udział powiatów, gdzie 
dominowało ubóstwo. Rozkład głównych powodów korzystania z pomocy społecznej  

                                                           
36 Na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS-03 za lata 2007 i 2014 opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. 



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

 

 

76 

w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego przedstawiono w tabeli poniżej (przy 
dokonywaniu analizy danych należy pamiętać, że powody mogą występować łącznie). 

 
Tab. 8. Główne powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w powiatach województwa 

wielkopolskiego w 2014 roku 

Lp. 
Jednostka 

terytorialna 
Liczba 

świadczeniobiorców 

Główne powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność 
długotrwała lub 
ciężka choroba 

1 chodzieski 2 315 953 943 546 556 

2 
czarnkowsko-
trzcianecki 

4 946 2 169 1 715 994 771 

3 gnieźnieński 6 545 2 467 2 457 1 527 1 571 

4 gostyński 3 081 942 1 090 679 765 

5 grodziski 2 151 574 476 475 452 

6 jarociński 3 836 1 408 1 014 669 640 

7 kaliski 3 667 1 041 674 722 606 

8 kępiński 2 221 818 461 489 665 

9 kolski 4 488 1 192 1 588 853 755 

10 koniński 6 961 1 440 2 089 1 193 1 279 

11 kościański 4 181 1 384 831 854 824 

12 krotoszyński 3 416 1 193 953 494 460 

13 leszczyński 1 496 590 411 511 560 

14 międzychodzki 1 771 734 435 580 553 

15 nowotomyski 2 570 830 546 649 715 

16 obornicki 3 128 1 271 880 655 1 058 

17 ostrowski 6 602 3 058 1 965 1 432 1 766 

18 ostrzeszowski 2 698 818 590 629 756 

19 pilski 7 130 2 727 2 666 1 479 1 694 

20 pleszewski 4 069 938 908 934 781 

21 poznański 7 760 2 960 1 902 1 814 2 601 

22 rawicki 2 660 1 089 837 558 829 

23 słupecki 3 017 1 005 1 058 455 836 

24 szamotulski 3 764 1 020 912 771 964 

25 średzki 2 893 1 047 1 054 462 564 

26 śremski 2 731 790 545 677 574 

27 turecki 4 447 721 1 140 870 642 

28 wągrowiecki 3 732 1 180 1 284 961 840 

29 wolsztyński 2 132 636 402 456 463 

30 wrzesiński 3 323 1 024 1 037 1 062 1 065 

31 złotowski 5 074 1 641 1 969 967 1 399 

32 powiat m. Kalisz 5 813 3 097 2 441 1 444 1 109 

33 powiat m. Konin 4 738 2 612 2 295 572 1 005 

34 powiat m. Leszno 3 289 1 471 1 255 736 1 248 

35 powiat m. Poznań 17 579 6 014 4 203 4 084 7 644 

RAZEM 150 224 52 854 45 026 32 253 39 010 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 za 2014 rok opublikowanego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 
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3.3. Usługi pomocy społecznej 
3.3.1. Usługi kierowane do osób starszych 

W 2014 roku województwo wielkopolskie zamieszkiwało 3 475,3 tys. osób, a liczba ludności 
wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ponad 2 700 osób. Wzrost liczby ludności  
w województwie utrzymuje się od 2000 roku37, przy czym zauważyć trzeba, że z roku na rok jest on 
coraz mniejszy (z 0,32% w 2010 roku do 0,08% w 2015 roku)38. 

Na przestrzeni ostatnich lat w województwie wielkopolskim zaobserwować można zmiany  
w ruchu naturalnym ludności takie, jak: zmniejszenie się liczby urodzeń, liczby zawieranych 
małżeństw, wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich, średniego wieku matki rodzącej pierwsze 
dziecko, czy wydłużanie się średniego trwania życia39. Przyglądając się strukturze ludności 
województwa wielkopolskiego można je zakwalifikować do relatywnie młodych na mapie Polski. 
Należy jednak podkreślić, że region jest wewnętrznie zróżnicowany pod względem demograficznym  
i nie jest wolny od procesu, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Zmniejsza się bowiem udział 
ludności w wieku 0-14 lat, przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku 65 lat i więcej. 

 
Ryc. 73. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w województwie wielkopolskim 

w latach 2007 i 2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W kolejnych kilkudziesięciu latach prognozowany jest wzrost liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Szczególnie negatywną tendencję demograficzną można zauważyć w prognozach 
dotyczących 2050 roku, gdzie odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym osiągnie wartość 27,5%. 
Będzie to nieść za sobą duże komplikacje oraz obciążenie dla systemów emerytalnego i pomocy 
społecznej.  

 
Ryc. 74. Prognozowana struktura ludności w województwie wielkopolskim w latach 2020, 2030, 2040 i 2050 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

                                                           
37 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Notatka informacyjna. GUS. 2015 r.  
38 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2014. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
39 Tamże. 
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W regionie obserwuje się wzrastające obciążenie demograficzne (patrz podrozdział 1.5.), 
rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Wskaźnik ten pokazuje, jak bardzo grupa osób w wieku produkcyjnym obciążona jest 
kosztami społecznymi i ekonomicznymi, utrzymania w dobrej jakości życia seniorów i osób, które 
jeszcze nie podjęły pracy zarobkowej40. W województwie wielkopolskim w 2014 roku wartość 
wskaźnika obciążenia demograficznego wyniosła 58,4% i w porównaniu z 2007 rokiem wzrosła  
o ponad 4,3 p.proc. (2007 rok: 54,1%). 

 
Ryc. 75. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w województwie 

wielkopolskim w ujęciu powiatowym w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Powiatami charakteryzującymi się najmniejszym obciążeniem demograficznym w 2014 roku 

były: koniński (55,5%), złotowski (56,0%), grodziski (56,1%), średzki (56,2%), poznański (56,4%), pilski 
(56,5%), kościański (56,6%) i śremski (56,9%). Największe obciążenie demograficzne zaobserwować 
można natomiast we wszystkich wielkopolskich miastach na prawach powiatu (m. Konin: 60,6%,  
m. Poznań 60,7%, m. Leszno 60,8%, m. Kalisz 65,0%) oraz w powiecie rawickim (60,7%).  

                                                           
40 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami. ROPS w  Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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W województwie wielkopolskim duże miasta mają starszą strukturę demograficzną a młodszą ich 
otoczenia (prawdopodobnie jest to efekt migracji poza miasto w celu polepszenia warunków 
mieszkaniowych), co w przyszłości może istotnie wpływać na zróżnicowanie zapotrzebowania na 
usługi dla osób starszych. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że starzenie się społeczeństwa jest jednym z najpoważniejszych 
wyzwań demograficznych przed jakimi stoi Wielkopolska. Jego głównymi przyczynami są niska 
dzietność i wydłużenie przeciętnego trwania życia. Szacuje się, że w 2025 roku osoby w wieku 60 lat  
i więcej stanowić będą 25,8% wielkopolskiej populacji, natomiast w 2040 już 32,5%.  

 
Ryc. 76. Odsetek ludności w wieku 60 lat i więcej w polskiej i wielkopolskiej populacji 

wraz z prognozami do 2040 roku 

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

ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 

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

60 lat i więcej została zaliczona do populacji osób niepełnosprawnych biologicznie, czyli osób, które  
z powodu problemów zdrowotnych miały ograniczoną zdolność wykonywania czynności jakie ludzie 
zwykle wykonują (uwzględniono poważne i mniej poważne ograniczenia)41. Jak pokazują badania (np. 
badanie Pol-Senior42), w populacji osób starszych problemy zdrowotne ulegają nasileniu wraz  
z wiekiem. Pogarszający się stan zdrowia wpływa na zwiększenie potrzeb osób starszych w zakresie 
pielęgnacji, opieki higienicznej i zdrowotnej oraz wykonywania codziennych obowiązków. Wzrost 
liczby seniorów i wewnętrzne zróżnicowanie tej kategorii osób (również z uwagi na stan zdrowia) 
wymusi podjęcie działań mających na celu dostosowanie systemu usług społecznych, w szczególności 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, adresowanych do tej grupy.  

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje 
osobom, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych, a są jej 
pozbawione lub rodzina nie może zapewnić im takiej pomocy. Z usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania powinny korzystać osoby, których stopień samodzielności oraz stan zdrowia 
umożliwiają pozostanie w miejscu zamieszkania i nie wymagają one całodobowej opieki i pielęgnacji. 

W 2007 roku w województwie wielkopolskim usługami opiekuńczymi objęto 7 769 osób,  
a liczba udzielonych świadczeń (liczba godzin usług opiekuńczych) wyniosła ponad 3 631 tys. Po  
7 latach, w 2014 roku, liczba świadczeniobiorców usług opiekuńczych wzrosła do 8 781 osób, przy 
czym świadczeń udzielano przez ponad 3 769 tys. godzin, co średniomiesięcznie w przeliczeniu na  
1 korzystającego stanowiło zaledwie 36 godzin opieki.  
  

                                                           
41 Notatka przygotowana na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące Informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu 
zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia. Notatka 
informacyjna. GUS. 2016 r.  
42 Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi  
w Polsce. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań. 2012 r. 
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Ryc. 77. Usługi opiekuńcze w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za lata 2007-2010 opublikowanych przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Ocen zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za lata 2011-2014 

 
Jak wynika z danych pozyskanych ze sprawozdania Oceny zasobów pomocy społecznej 

(OZPS)43, w 2014 roku 28 wielkopolskich gmin nie świadczyło na swoim terenie jakichkolwiek usług 
opiekuńczych. Z kolei, specjalistycznych usług opiekuńczych nie świadczyło aż 210 z 226 gmin. Gminy, 
które nie świadczyły usług opiekuńczych znajdowały się na terenie 18 powiatów województwa 
wielkopolskiego, przy czym największy ich udział wystąpił w powiatach leszczyńskim (0,43), 
gnieźnieńskim (0,40) i średzkim (0,40).  

Usługi opiekuńcze są przykładem środowiskowej formy wsparcia, która może być świadczona 
w miejscu zamieszkania, co pozwala klientom wymagającym opieki na utrzymanie więzi z rodziną lub 
sąsiadami. 

 
Ryc. 78. Wydatki wielkopolskich gmin na usługi opiekuńcze i liczba korzystających w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za lata 2007-2010  opublikowanych przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Ocen Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za lata 2011-2014 

 
Wydatki wielkopolskich gmin na usługi opiekuńcze w 2007 roku wyniosły 31 058 252 zł.  

W 2014 roku wydatki gmin na ten cel były natomiast o 51% wyższe i wyniosły 46 974 431 zł, przy 
czym liczba korzystających w tym czasie z usług wzrosła o około 13%. Z danych pozyskanych ze 
sprawozdania OZPS oraz wyliczeń własnych (koszt jednej godziny usług opiekuńczych – iloraz 
wartości wydatków gmin i liczby udzielonych świadczeń) wynika, że w 2007 roku średni koszt jednej 
godziny usług opiekuńczych w województwie wielkopolskim wyniósł około 8,55 zł, z kolei w 2014 
roku około 12,1 zł.  

W 17 powiatach województwa koszt jednej godziny usług opiekuńczych poniesiony przez 
gminy w 2014 roku był niższy od średniej wojewódzkiej. Najmniejsze środki na realizację jednej 
godziny usług opiekuńczych przeznaczyły samorządy z powiatów średzkiego (6,96 zł), krotoszyńskiego 
(7,41 zł), grodziskiego (7,47 zł) oraz rawickiego (7,51 zł). Najwyższe poniosły: m. Leszno (19,9 zł), 
powiat gnieźnieński (19,56 zł) i leszczyński (16,47 zł). Koszt usług opiekuńczych ponoszony  
i ujmowany przez gminy w sprawozdaniach nie obejmuje kosztu ponoszonego przez osoby 

                                                           
43 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2014. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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korzystające z usług opiekuńczych. Ten bowiem uzależniony jest od ich dochodu oraz stawek 
odpłatności ustalonych indywidualnie przez każdą z gmin. Ponadto na koszt jednej godziny usługi 
wpływa również sposób organizacji usług opiekuńczych przez gminy (zlecenie zadania NGO lub 
podmiotowi prywatnemu, samodzielna realizacja) oraz sposób zatrudniania opiekunów (umowy 
cywilno-prawne, umowy o pracę). 

 
Ryc. 79. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ponoszony przez gminy w ujęciu powiatowym w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz  

z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 

 
Warto również podkreślić, że gminy (organizatorzy usług) ofertę usług opiekuńczych 

przygotowują często na podstawie możliwości budżetowych danego samorządu, a nie w odpowiedzi 
na realne i zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie. To z kolei przekłada się na liczbę udzielanych 
świadczeń oraz ich koszt (ponoszony zarówno przez gminę, jak i przez samego beneficjenta usługi)44.  

Liczba osób w podeszłym wieku objęta usługami opiekuńczymi w 2014 roku wyniosła 6 458, 
przy czym ogólna liczba korzystających z tej formy wsparcia to 8 781 osób. Oznacza to, że aż 73% 
korzystających z usług opiekuńczych w Wielkopolsce stanowią osoby w podeszłym wieku. Biorąc 
jednak pod uwagę populację osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkującą województwo 
wielkopolskie okazuje się, że zaledwie 1,1% osób w wieku poprodukcyjnym zostało w tym czasie 
objętych usługami opiekuńczymi (najmniej w m. Konin 0,2 %, a najwięcej w m. Kalisz 2,0%). 

Potrzeby i oczekiwania opiekuńcze wzrastają wraz z wiekiem. Ponadto są one silnie 
skorelowane ze stanem zdrowia danej osoby. Zmiany demograficzne oraz społeczne rodziny 
(atomizacja i malejące możliwości udzielania wparcia) wydają się być niezwykle ważnymi czynnikami 
wpływającymi na popyt na usługi opiekuńcze. Przypuszczać zatem należy, że w niedalekiej 
przyszłości, wraz ze wzrostem liczby osób starszych, zapotrzebowanie na usługi społeczne kierowane 
do tej grupy będzie wzrastać. Konieczne zatem będzie zwiększenie liczby osób objętych usługami 

                                                           
44 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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opiekuńczymi oraz liczby godzin ich świadczenia. To z kolei wiąże się ze wzrostem zatrudnienia  
w branży opiekuńczej i zaangażowania wielu podmiotów (z sektorów publicznego, niepublicznego  
i pozarządowego), w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb oraz zapewnienia 
komplementarności różnych usług dla osób wymagających opieki, w tym osób w podeszłym wieku. 

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są alternatywą dla instytucjonalnych 
form wsparcia, np. usług świadczonych w domach pomocy społecznej (DPS). Jednak osobę, której nie 
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a która wymaga całodobowej 
opieki z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, można, po uzyskaniu jej zgody, skierować  
do DPS.  

 
Tab. 9. Typy i liczba domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim w 2014 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za 2014 rok opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

 
W 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowały 64 DPS (w tym 11 dla 

osób w podeszłym wieku i 17 dla osób somatycznie przewlekle chorych), które łącznie dysponowały 
6 320 miejscami. Na terenie sześciu powiatów (grodziskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, 
obornickiego, średzkiego i złotowskiego) nie prowadzono żadnego DPS, co nie oznacza, że 
mieszkańcy z tych powiatów nie są kierowani do DPS, ponieważ każda gmina może skierować osobę 
do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania45. 

Finansowanie pobytu mieszkańców w DPS jest dla samorządów gminnych zdecydowanie 
droższą formą pomocy niż realizacja innych form wsparcia osób niesamodzielnych. Mimo to, w 2014 
roku około 600 Wielkopolan oczekiwało na miejsce w placówce typu DPS. W związku z dużą liczbą 
osób oczekujących na miejsce w DPS wielkopolskie samorządy powinny częściej szukać innych 
rozwiązań. W przypadku osób wymagających stałej opieki (ale nie całodobowej) należałoby rozważyć 
możliwości objęcia usługą w formie mieszkania chronionego. Usługa ta powinna być skierowana do 
osób, które mogą poprawić lub utrzymać swoją sprawność dzięki wsparciu specjalistów. Wiele osób 
w podeszłym wieku, będących mieszkańcami DPS, z powodzeniem mogłoby funkcjonować  
w mieszkaniach chronionych. Jednak z uwagi na niewielką liczbę mieszkań (ogółem i dla osób 
starszych) lub ich brak, DPS jest często postrzegany jako jedyna, dostępna forma zapewnienia stałego 
wsparcia. 

 
 

                                                           
45 https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/dom-pomocy-spolecznej/ (dostęp: 18.11.2015 r.). 

Typy domów 

Ogółem 

liczba DPS 
liczba miejsc  

w DPS 
liczba 

mieszkańców DPS 

dla osób w podeszłym wieku 11 756 734 

dla osób przewlekle somatycznie chorych 17 1 816 1 796 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 11 1 049 1 048 

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 12 1 276 1 267 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 7 444 434 

dla osób niepełnosprawnych fizycznie 1 167 162 

dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych 
fizycznie 

1 136 135 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

1 100 100 

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

3 576 576 

Ogółem 64 6 320 6 252 
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Ryc. 80. Liczba domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za 2014 rok opublikowanego 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
Ryc. 81. Liczba mieszkań i miejsc w mieszkaniach chronionych w województwie wielkopolskim 

w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Ocen zasobów pomocy społecznej za lata 2011-2014 
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Ryc. 82. Liczba mieszkań chronionych w województwie wielkopolskim w ujęciu powiatowym w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.  
ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 

 
W 2007 roku na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowało 31 mieszkań 

chronionych, w których zapewniono 118 miejsc. W kolejnych latach zaobserwować można było trend 
rosnący, zarówno w przypadku liczby mieszkań chronionych, jak i liczby miejsc. Wyjątkiem są dwa 
lata, tj. 2010 oraz 2014 rok, kiedy to odnotowano ich spadek w porównaniu z latami 
poprzedzającymi. Zmniejszenie liczby mieszkań i liczby miejsc w mieszkaniach chronionych w 2014 
roku prawdopodobnie wynikało z zakończenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Mimo to, w 65 mieszkaniach chronionych dostępnych było 246 
miejsc, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2007 roku. Podkreślić jednak należy, że powyższe dane 
informują o ogólnej dostępności mieszkań chronionych w województwie, a nie tylko o mieszkaniach 
dla osób starszych. 

Usługa w formie mieszkania chronionego dostępna była w 20 powiatach województwa 
wielkopolskiego, w tym we wszystkich miastach na prawach powiatu. Największą liczbą miejsc 
(powyżej 20) w mieszkaniach chronionych dysponowały cztery powiaty, tj.: złotowski (24 miejsca), 
jarociński (27 miejsc), szamotulski (33 miejsca) oraz miasto Poznań (47 miejsc), co i tak nie okazało się 
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wystarczające w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Podkreślić również należy, że usługa w formie 
mieszkania chronionego nie jest dostępna dla większości mieszkańców północnej i południowo-
wschodniej Wielkopolski, pomimo że mieszkanie chronione może być zakładane i prowadzone przez 
każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej, powiatowe 
centrum pomocy rodzinie i inne) oraz organizacje pożytku publicznego. 

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

W 2014 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 28 DDP. Usługa była dostępna 
jedynie na terenie 18 powiatów, przy czym DDP najczęściej zlokalizowane były w miastach 
powiatowych. Z usług DDP skorzystało 2 792 osób, przy czym najwięcej w Lesznie (625 osób)  
i Poznaniu (410 osób) oraz powiecie pilskim (452 osoby) i jarocińskim (262 osoby). W 2015 roku 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program, którego celem było wsparcie seniorów 
poprzez dofinansowanie projektów służących rozwojowi sieci Domów Pomocy „Senior-WIGOR”.  

 

3.3.2. Usługi kierowane do osób z niepełnosprawnościami 

Dane Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku stanowią najbardziej 
aktualne i obszerne źródło wiedzy na temat sytuacji społecznej oraz liczby osób  
z niepełnosprawnością w Polsce. W 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 428,8 tys., co 
stanowiło 12,4% ogółu ludności w województwie wielkopolskim (w kraju 12,2%). Oznacza to, że 
przeciętnie co ósmy mieszkaniec województwa wielkopolskiego był osobą niepełnosprawną.  
W stosunku do wyników NSP z 2002 roku odnotowano zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych  
o 18,3% (w kraju o 13,9%).  

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

W województwie wielkopolskim przeciętnie na 1 000 mieszkańców przypadały 124 osoby, 
które w spisie określiły się jako niepełnosprawne (w kraju 122 osoby). Największe natężenie zjawiska 
niepełnosprawności występowało w powiatach: grodziskim (181 osób), wolsztyńskim (167 osób), 
nowotomyskim (166 osób) oraz w Lesznie (168 osób). Najmniejsze – w powiatach: gostyńskim, 
ostrzeszowskim, poznańskim i średzkim. 

W zbiorowości osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim przeważają kobiety, 
stanowiące 53,5% populacji (w kraju 53,9%).  

Istnieją silne zależności między ograniczeniem sprawności i takimi cechami, jak wiek czy płeć. 
Osobą niepełnosprawną można się stać w każdym wieku, na skutek urazów, wad wrodzonych, 
chorób przewlekłych (w tym również związanych z wykonywanym zawodem), lub też przez 
pogarszający się stan zdrowia, ograniczający w różnym stopniu normalne funkcjonowanie. Rozmiary 
zjawiska niepełnosprawności, ustalone w badaniach spisowych, w dużym stopniu odzwierciedlają 
kondycję zdrowotną społeczeństwa. 
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Ryc. 83. Odsetek osób z niepełnosprawnością (prawną i biologiczną) w województwie 
wielkopolskim w 2011 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP GUS 2011 

 
Wśród ogółu osób w wieku przedprodukcyjnym najmłodsi niepełnosprawni stanowili zaledwie 

3,1%. W kolejnych grupach wiekowych udział niepełnosprawnych wzrasta. W wieku produkcyjnym 
było to 9,9%, w wieku mobilnym46 4,4%, natomiast już w wieku niemobilnym47 udział 
niepełnosprawnych wśród ogółu ludności wyniósł 19,5%. Największe nasilenie niepełnosprawności 
obserwuje się w wieku poprodukcyjnym, gdzie średnio co trzecia osoba jest niepełnosprawna. 

Analizując wiek i płeć osób niepełnosprawnych, zaobserwować można wyraźne różnice między 
zbiorowościami osób niepełnosprawnych prawnie a niepełnosprawnymi wyłącznie biologicznie.  
W grupie niepełnosprawnych prawnie najwięcej osób (55,8%) było w wieku produkcyjnym (67,0% 
wśród mężczyzn; 45,2% wśród kobiet). Udział osób w wieku niemobilnym wynosił 40,4% (u mężczyzn 
50,1%; u kobiet 31,1%). Wśród niepełnosprawnych prawnie było 38,9% osób w wieku 
poprodukcyjnym (26,7% u mężczyzn; 50,6% u kobiet). 

                                                           
46 Definicja GUS – Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata. 
47 Definicja GUS – Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni – 45-64 lata, kobiety –  45-59 lat. 
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Struktury osób niepełnosprawnych tylko biologicznie i niepełnosprawnych prawnie według 
wieku różnią się między sobą. W grupie osób niepełnosprawnych tylko biologicznie odnotowano 
mniejszy niż wśród niepełnosprawnych prawnie udział mężczyzn w wieku produkcyjnym (56,6%), 
natomiast większy w wieku poprodukcyjnym (37,1%). W kategorii niepełnosprawnych prawnie 
mężczyźni w wieku produkcyjnym stanowili 67%, a w poprodukcyjnym 27%. Podobną prawidłowość 
zaobserwowano wśród kobiet. W grupie kobiet niepełnosprawnych tylko biologicznie w wieku 
produkcyjnym było 30,5% (wobec 45,2% wśród niepełnosprawnych prawnie). Natomiast w wieku 
poprodukcyjnym było 66,6% kobiet niepełnosprawnych tylko biologicznie (wobec 50,6% wśród 
niepełnosprawnych prawnie). 

 
Ryc. 84. Środowiskowe domy samopomocy oraz domy pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością 

i przewlekle psychicznie chorych w województwie wielkopolskim w ujęciu powiatowym w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za 2014 rok opublikowanego  
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

 
W systemie pomocy społecznej osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc  

w całodobowej placówce stacjonarnej. Typy domów pomocy społecznej objęte analizą z uwagi na 
specyfikę odbiorców – osób z niepełnosprawnością, prezentują się następująco: 

• domy dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
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• domy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

• domy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

• domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie. 
W 2014 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 64 DPS (zasób), z czego 22 

przeznaczone były dla osób z niepełnosprawnością oraz 11 dla osób przewlekle psychicznie 
chorych48. Łącznie jednostki te dysponowały 3 172 miejscami49. 

Jak wynika ze sprawozdania MPiPS-05, pod koniec 2014 roku na miejsce w DPS oczekiwały 92 
osoby chore psychicznie, 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 12 osób  
z niepełnosprawnością fizyczną (zgodnie z terminologią sprawozdania). Z kolei współczynnik 
zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS50 dla tych kategorii odbiorców wyniósł: 0,5 dla osób chorych 
psychicznie, 0,8 dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz 0,8 dla osób  
z niepełnosprawnością fizyczną.  

W świetle danych uzyskanych podczas analizy statystyki resortowej, stacjonarna opieka 
całodobowa dedykowana osobom z niepełnosprawnością oraz przewlekle psychicznie chorym 
dostępna była w 2014 roku w 54% wielkopolskich powiatów.  

W 2014 roku na terenie 17 powiatów świadczono usługi całodobowego wsparcia dla osób  
z niepełnosprawnością oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych. Usługi te mogą być świadczone 
również w formie dziennej. Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) to rodzaj dziennego ośrodka 
wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, które w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia  
w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności  
i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. ŚDS świadczy usługi w ramach 
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, 
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia 
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w ramach następujących typów: 

• typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

• typ B – dla osób upośledzonych umysłowo, 

• typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
W 2014 roku na terenie 53 jednostek samorządu terytorialnego funkcjonowało 67 ŚDS.  

W przypadku 204 jednostek (gminnych i powiatowych) nie organizowano wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w formie ośrodków dziennych. Najsłabiej sieć ŚDS rozwinięta jest  
w podregionie pilskim – w 2014 roku łącznie działały tam tylko 3 środowiskowe domy, w których 
uczestniczyło łącznie 98 osób. W innych subregionach można wskazać powiaty, w którym nie działa 
ani jeden ŚDS – są to powiaty grodziski, wolsztyński, obornicki i szamotulski. 

Ze wsparcia 67 ŚDS w 2014 roku skorzystało 2 347 osób (placówki te dysponowały 2 302 
miejscami), przy czym na tę formę wsparcia w 2014 roku w województwie oczekiwało 128 osób. 
Statystyki osób oczekujących prowadzone są tylko w tych gminach/powiatach, gdzie znajdują się ŚDS. 
Największa liczba osób oczekuje w następujących powiatach: m. Poznań (26 osób), gnieźnieński  
(15 osób), jarociński (15 osób) i poznański (10 osób). 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym w miejscu zamieszkania. Pomoc ta polega na 
systematycznym kontakcie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z osobą wymagającą 
wsparcia, w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a także 
pomocy w codziennym funkcjonowaniu – pośredniczeniu w realizacji spraw urzędowych, 
gospodarowaniu budżetem domowym, kontrolą realizacji zaleceń lekarskich, itp.  

                                                           
48 32 DPS dedykowane wyłącznie osobom z niepełnosprawnością, natomiast 1 DPS jest adresowany dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych fizycznie. 
49 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 r. opublikowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
50 Jest to stosunek liczby osób umieszonych w DPS do sumy liczby osób umieszczonych i oczekujących na miejsce w DPS. Poziom 
zaspokojenia miejsc tym wyższy, im wartość współczynnika bliższa 1. 
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Według danych ze sprawozdania OZPS w 2014 roku w skali całego województwa 91% gmin nie 
świadczyło specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast specjalistycznych usług dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi nie świadczyło 67% gmin. Mała liczba jednostek świadczących 
specjalistyczne usługi opiekuńcze wynika nie tyle z braku zapotrzebowania na ten typ usługi, co  
z trudności pojawiających się w związku z chęcią ich realizacji, np. braku osób o kwalifikacjach 
pozwalających im świadczyć te usługi. Porównując 2014 rok z 2007, możemy zauważyć niewielką 
poprawę stanu systemu usług opiekuńczych. W 2007 roku na terenie Wielkopolski 77% gmin nie 
świadczyło specjalistycznych usług opiekuńczych, a 98% specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2014 roku ze specjalistycznych usług skorzystało jedynie 185 
osób, zaś w 2007 roku 137 osób. Z kolei ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku skorzystały 822 osoby, a w 2007 roku – 717.  

Perspektywie finansowej UE 2007-2013 przyświecał paradygmat aktywności, dlatego też środki 
w jej ramach były skierowane na szeroko rozumianą aktywizację zawodową i społeczną oraz 
standaryzację niektórych usług. W ramach perspektywy UE 2014-2020 rozwijany będzie system 
wsparcia i opieki m.in. na rzecz osób niesamodzielnych ze szczególnym naciskiem na usługi 
świadczone w lokalnej społeczności, takie jak na przykład mieszkania chronione. Wielkopolska 
dysponuje bardzo ubogą infrastrukturą mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W okresie 2007-2014 samorządy w niewielkim stopniu rozwijały tę formę wsparcia. Ze 
sprawozdawczości resortowej wynika, iż w 2007 roku wielkopolskie samorządy prowadziły tylko 
3 mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast w 2014 roku 6 mieszkań.  

Rozwój tej zdeinstytucjonalizowanej formy wsparcia jest niezbędny, biorąc pod uwagę dane 
epidemiologiczne na temat zaburzeń psychicznych, które wskazują na coraz większą liczbę osób 
diagnozowanych w kierunku choroby psychicznej. Mieszkania chronione są istotnym elementem 
wsparcia w szczególności dla osób młodych chorujących psychicznie, np. po długotrwałej 
hospitalizacji.  

 

3.3.3. Usługi kierowane do rodzin  

Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z nią. Jest ona 
ważna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności oraz niezbędna wówczas, gdy  
w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecka. Rodzina w wyniku podjętej z nią 
pracy powinna osiągnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci 
nie było zagrożone. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej został oddzielony od systemu 
pomocy społecznej z pomocą Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Ustawa wprowadziła nowe rozwiązania w tym obszarze i przyczyniła się do rozwoju 
nowych usług. Praca z rodziną prowadzona jest głównie w formie usług asystenta rodziny, który 
udziela wsparcia psychicznego, emocjonalnego, pełni funkcję diagnostyczno-monitorującą, doradczą, 
mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą oraz koordynuje działania skierowane na 
rodzinę. Pomoc w opiece i wychowaniu dzieci prowadzona jest w formie placówek wsparcia 
dziennego oraz rodzin wspierających51. 

Z każdym rokiem w wielkopolskich gminach wzrasta zatrudnienie asystentów rodziny. Pod 
koniec 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego działało 291 asystentów rodziny, co 
oznacza blisko 60-procentowy wzrost (173 asystentów rodziny w 2012 roku) – w każdym z powiatów 
województwa wielkopolskiego pracuje ich co najmniej kilku. Analizując liczbę asystentów, należy 
jednocześnie zwrócić uwagę na liczbę osób korzystających z ich usług. Takie zestawienie pokazuje 
stopień obciążenia pracą asystentów. Najwięcej asystentów pracuje w powiatach poznańskim  
(21 asystentów) i średzkim (20 asystentów), gdzie z ich usług skorzystało odpowiednio: 189 i 118 

                                                           
51 Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Warszawa. 2015 r. 
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rodzin, zaś najmniej w powiatach wolsztyńskim (3 asystentów na 33 rodziny) oraz grodziskim 
(4 asystentów na 45 rodzin)52. 

 
Ryc. 85. Odsetek wielkopolskich gmin zatrudniających asystentów rodziny w województwie wielkopolskim 

w latach 2012-201453 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań  
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za lata 2012-2014 

 
Zestawiając dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy z tytułu bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (ponieważ jest to potencjalna grupa docelowa wymagająca 
wsparcia asystentów) z danymi dotyczącymi liczby rodzin objętych już wsparciem asystentów można 
zauważyć, że jedynie jedna na pięć rodzin potencjalnie potrzebujących wsparcia asystenturą taką 
pomoc uzyskuje. Pamiętać jednak należy, iż sytuacja ta uległa znacznej poprawie w porównaniu do 
2012 roku, kiedy to tego typu wsparciem objęta była zaledwie co czternasta rodzina potencjalnie 
potrzebująca pomocy. 

 
Ryc. 86. Liczba rodzin objętych asystenturą w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2012-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  
i pieczy zastępczej oraz Ocen zasobów pomocy społecznej za lata 2012-2015 

 
Pod koniec 2014 roku wsparcie asystenta rodziny niedostępne było na terenie 45 z 226 gmin 

województwa wielkopolskiego. Wśród gmin o najniższej liczbie rodzin objętych wparciem asystenta 
rodziny w stosunku do grupy rodzin wymagających wsparcia z tytułu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych znalazły się gminy: Złotów – gm. wiejska (1,4%), Lipka (1,6%), Złotów  
– gm. miejska (2,5%), Lipno (2,5%), Poznań (3,7%) i Rozdrażew (4,8%).  

 

                                                           
52 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 
2014 roku. 
53 Dane dotyczące zatrudnienia asystentów rodziny dostępne są od 2012 roku. 
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Ryc. 87. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim 

w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej oraz Ocen zasobów pomocy społecznej za lata 2012-2015 

 
Od roku 2012 nie rozwinęła się za to niemal zupełnie instytucja rodziny wspierającej. Rodzina 

przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może, przy współpracy 
asystenta rodziny, zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca jest to rodzina  
z bezpośredniego otoczenia dziecka, czyli np. sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona. Rodzina 
wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rola tego 
narzędzia nie jest dostatecznie dostrzegana54. W 2014 roku funkcjonowała w Wielkopolsce zaledwie 
1 taka rodzina (w gminie Wierzbinek).  

Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy 
w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, radzenia 
sobie z zaburzeniami zachowania, itp. Ważną rolę w pomocy w opiece i wychowaniu pełnią placówki 

                                                           
54 Diagnoza sektora usług społecznych wraz z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. 2015 r. 
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wsparcia dziennego. W 2014 roku w zaledwie 15 gminach województwa wielkopolskiego 
funkcjonowało 68 placówek wsparcia dziennego. Oznacza to, że aż 211 gmin nie dysponowało tym 
typem wsparcia. Dodatkowo, placówki te mogą charakteryzować się zasięgiem ponadgminnym, 
wtedy jednostką odpowiedzialną za ich tworzenie i funkcjonowanie jest powiat. W 2014 roku na 
terenie 6 powiatów funkcjonowało 12 takich placówek. Łącznie placówki wsparcia dziennego objęły 
swoimi działaniami 2 414 dzieci. Przy zestawieniu tej liczby z 18 332 rodzinami przeżywającymi 
trudności opiekuńczo-wychowawcze widać wyraźnie, że podobnie, jak w przypadku asystentury 
rodziny oraz rodzin wspierających, powinno dążyć się do tego, aby tego typu placówki funkcjonowały 
w każdej gminie55. 

 

3.3.4. Piecza zastępcza 

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

• rodzinnej, 

• instytucjonalnej. 
W województwie wielkopolskim w 2014 roku w pieczy zastępczej łącznie przebywało 5 903 

dzieci (w przeliczeniu na 1 000 ludności w wieku 0-17 lat współczynnik ten wynosił 7,9 i był niższy od 
średniej krajowej – 9,6)56. W porównaniu z 2007 rokiem liczba ta zmalała o 875 dzieci (12,9%). 

 

Ryc. 88. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej oraz sprawozdania MPiPS-03 opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
Analizując proporcje liczby dzieci przebywających w poszczególnych formach pieczy zastępczej, 

można zauważyć, że przeważająca większość dzieci objętych opieką zastępczą przebywała w pieczy 
rodzinnej. Najwięcej dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywało w powiatach:  
m. Poznań (587 dzieci), poznańskim (405 dzieci), pilskim (298 dzieci), gnieźnieńskim (215 dzieci)  
i ostrowskim (213 dzieci). Najmniej w powiatach: słupeckim (48 dzieci), wolsztyńskim (50 dzieci), 
średzkim (51 dzieci), jarocińskim (66 dzieci) i ostrzeszowskim (67 dzieci). W porównaniu z 2007 
rokiem odsetek dzieci przebywających w pieczy rodzinnej wzrastał systematycznie i w 2014 roku 
wyniósł 79,7%, co oznacza wzrost o 7,8 p.proc. Pomimo, że w skali kraju w stosunku do lat 
poprzednich nastąpiły niewielkie pozytywne zmiany we wszystkich formach rodzinnej pieczy 
zastępczej, to w kontekście idei deinstytucjonalizacji opieki nad dzieckiem ciągle nie jest to stan, 
który umożliwia, odpowiednią do potrzeb, podaż podmiotów opieki nad dzieckiem o charakterze 
rodzinnym. Wydaje się zatem, że w najbliższych latach potrzebne są bardzo intensywne działania na 

                                                           
55 Diagnoza sektora usług społecznych wraz z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. 2015 r. 
56 Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku. GUS. Warszawa. 2015 r. 
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rzecz pozyskiwania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, zwłaszcza jej 
zawodowych form57.  

Blisko połowa podopiecznych rodzinnych form pieczy zastępczej znajdowała się w rodzinach 
zastępczych spokrewnionych. W końcu 2014 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało: 
1 751 rodzin zastępczych spokrewnionych, 1 101 rodzin zastępczych niezawodowych, 145 rodzin 
zastępczych zawodowych (w tym: 52 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i 37 rodzin zawodowych 
specjalistycznych) oraz 16 rodzinnych domów dziecka58. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich 
przebywających pozostaje na podobnym poziomie jak w przypadku 2007 roku. Wyjątkiem jest tu rok 
2012, w którym odnotowano drastyczny spadek liczby dzieci przebywających w rodzinnych formach 
pieczy. Powodów tej sytuacji upatruje się w zmianach, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przede wszystkim jednak wskazuje się 
na fakt, iż art. 193 Ustawy wprowadził obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej od rodziców biologicznych. W związku z tym obecnie w rodzinach spokrewnionych, 
dziadkowie (rodzice zastępczy) otrzymują pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka, a rodzice 
biologiczni (zobowiązani do alimentacji) ponoszą odpłatność za pobyt swoich dzieci w pieczy 
zastępczej. Zabieg ten, słuszny z punktu widzenia odpowiedzialności za los własnego dziecka, 
spowodował wycofanie wielu wniosków osób spokrewnionych z dzieckiem (najczęściej dziadków)  
o ustanowienie rodzin zastępczych59.  

 
Ryc. 89. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających 

w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz sprawozdania MPiPS-03 

 
W każdym powiecie województwa wielkopolskiego działają rodziny zastępcze, aczkolwiek ich 

liczba między poszczególnymi powiatami jest zróżnicowana. Najwięcej rodzin zastępczych 
funkcjonuje w największym mieście województwa – Poznaniu (422 rodziny), a także w powiatach: 
poznańskim (286 rodzin), pilskim (165 rodzin) oraz ostrowskim (150). Najmniej rodzin zastępczych 
działa w powiatach: leszczyńskim (28 rodzin), średzkim (28 rodzin), słupeckim (35 rodzin), 
wolsztyńskim (36 rodzin) i grodziskim (38 rodzin)60.  

                                                           
57 Diagnoza sektora usług społecznych wraz z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
58 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 
2014 roku. 
59 Analiza sytuacji regionalnej w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia 
utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332). Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach 
Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020. 
Sierpień 2015 r. 
60 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 
2014 roku. 
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We wspieraniu rodzin zastępczych w codziennych obowiązkach najważniejszą rolę pełni 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
W 2014 roku we wszystkich województwach zanotowano wzrost ich zatrudnienia – jedynie  
w Wielkopolsce odnotowano spadek liczby koordynatorów – z 95 do 79. Ta forma wsparcia 
występuje obecnie na terenie wszystkich powiatów Wielkopolski. Łącznie koordynatorzy objęli 
opieką 2 303 rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, co stanowiło 76,4% ich ogółu.  
W porównaniu z 2012 rokiem, odsetek rodzin objętych wsparciem koordynatora wzrósł z poziomu 
41,4%. 

 
Ryc. 90. Odsetek rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w województwie wielkopolskim w latach 2012-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

 
W latach 2007-2014 można było zaobserwować stały spadek liczby dzieci przebywających  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (aż o 37%), natomiast wzrosła nieznacznie liczba tych 
placówek (o 6, co jest wynikiem dzielenia się kilku placówek na mniejsze, ze względu na wymogi 
ustawowe). Pod koniec 2014 roku w 59 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie 
wielkopolskim przebywało 1 166 dzieci. Jednocześnie funkcjonowały 43 placówki pełniące funkcję 
socjalizacyjną, 11 pełniących funkcję interwencyjną, 1 pełniąca funkcję specjalistyczno-terapeutyczną 
oraz 14 pełniących funkcję rodzinną (poszczególne placówki mogą łączyć różne zadania). 

 
Ryc. 91. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w nich przebywających w województwie 

wielkopolskim w latach 2007-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej oraz sprawozdania MPiPS-03 opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
Tendencję tę należy uznać za pozytywną, w kontekście deinstytucjonalizacji systemu pieczy 

zastępczej oraz przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, które wprowadziły znaczne ograniczenie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych  
w opiece nad dzieckiem przez regulacje dotyczące umieszczania w nich dzieci powyżej 10. roku życia. 
Zmiany powyższe będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach tak, aby z dniem 1 stycznia 
2020 roku wiek dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie był niższy niż 10 lat. Docelowo 
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placówki te uzyskają również do stycznia 2021 roku standard 14-osobowy. Przepisy zatem wprawdzie 
nie określają daty całkowitej likwidacji placówek, jednak tworzą wymogi zmierzające do 
przekształcania istniejących jednostek w instytucje małe, specjalistyczne, w których przebywać będą 
wychowankowie powyżej 10 roku życia, a także do podwyższania wieku i obniżania liczby dzieci przez 
umieszczanie ich w pieczy rodzinnej. Tak rozumianą deinstytucjonalizację pieczy zastępczej muszą 
komplementarnie wspierać działania (również inwestycyjne) na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy 
zastępczej i profesjonalizacji zawodu rodzica zastępczego. Z drugiej strony deinstytucjonalizacja musi 
być wspierana przez intensywną profilaktykę i podaż zindywidualizowanych usług na rzecz rodzin  
z dziećmi61. 

Obecnie na terenie Wielkopolski nie funkcjonuje ani jedna regionalna placówka terapeutyczna 
oraz ośrodek preadopcyjny. W związku z powyższym brakuje możliwości zapewnienia specjalistycznej 
opieki i wsparcia dzieciom znajdującym się w szczególnej sytuacji zdrowotnej i społecznej, a które nie 
mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub 
oczekują na przysposobienie. W placówkach tych świadczona być powinna specjalistyczna opieka 
medyczna i rehabilitacyjna dostosowana do potrzeb dzieci62.  

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

W 2014 roku rodzinne oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej opuściło 1 588 osób. 
Najczęściej realizowaną formą wparcia była pomoc na kontynuowanie nauki – w 2014 roku 
przyznano 1 335 takich świadczeń. Pozostałe formy pomocy udzielane były raczej rzadko – w ogóle 
natomiast nie świadczono pomocy w formie zatrudnienia63. Jako, że z ustaleń kontroli NIK wynika, że 
istotnym problemem w usamodzielnieniu wychowanków jest przede wszystkim trudność  
w pozyskaniu mieszkania, wynikająca z braku mieszkań chronionych i małych zasobów gmin  
w zakresie lokali mieszkalnych64, niezbędne jest intensywne rozwijanie infrastruktury mieszkalnictwa 
chronionego, w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb tej grupy osób. Samo jednak 
zapewnienie warunków materialnych wychowankom nie wystarczy do sukcesu usamodzielnienia. 
Nawet w przypadku zapewnienia potrzeb bytowych, usamodzielnieniu towarzyszy poczucie lęku, 
odrzucenia i osamotnienia. Dlatego potrzebne jest tworzenie całościowego systemu, w którym 
zapewnione byłoby również udzielenie wsparcia emocjonalnego i społecznego. Zaniedbania w tym 
zakresie nieuchronnie prowadzą do konieczności ponoszenia o wiele wyższych kosztów społecznych 
w przyszłości. Wskazane zatem byłoby prowadzenie specjalnych kursów oraz treningów, jeszcze  
w okresie pobytu w pieczy zastępczej, przygotowujących młodych ludzi do samodzielności,  
w szczególności w zakresie gospodarowania domowym budżetem, dbania o zdrowie, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, komunikacji międzyludzkiej itp., a także zapewnienie odpowiedniego 
wsparcia psychologicznego i społecznego wychowanków, np. poprzez tworzenie grup wsparcia czy 
organizowanie działań integracyjnych65. 

 
 

3.4. Ekonomia społeczna 
Obszarem, który w latach 2007-2013 rozwijał się bardzo intensywnie jest ekonomia społeczna. 

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 rozwój tego sektora będzie wspierany 
jeszcze intensywniej. W poprzedniej perspektywie nacisk położony był na propagowanie idei 

                                                           
61 Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Warszawa. 2015 r. 
62 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2015. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2016 r. 
63 Diagnoza sektora usług społecznych wraz z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
64 Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Informacja o wynikach kontroli. NIK. Warszawa. 2014 r. 
65 Diagnoza sektora usług społecznych wraz z rekomendacjami. ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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gospodarki społecznej jako kluczowego elementu walki z wykluczeniem społecznym, w tym m.in.  
z bezrobociem i z bezdomnością. W obecnych latach ekonomia społeczna miała również 
zafunkcjonować w świadomości społecznej jako działalność gospodarcza, w której liczą się nie tylko 
zyski, ale przede wszystkim cele społeczne. W analizowanym okresie na terenie województwa 
wielkopolskiego bardzo intensywnie i w dużej liczbie powstawały spółdzielnie socjalne. W latach 
2007-2013 poprawił się również stan infrastruktury Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów 
Integracji Społecznej. Spółdzielnie socjalne stały się częścią polskiej gospodarki, a z uwagi na 
realizację celów społecznych zostały one silnie zakorzenione w społecznościach lokalnych.  

Celem wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020 w obszarze ekonomii społecznej ma być 
przede wszystkim podniesienie jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz praca 
nad trwałością tych podmiotów, a w obszarze reintegracji wzmocnienie efektywności podmiotów 
reintegracyjnych i poprawa rotacji uczestników w tego typu podmiotach.  

W latach 2007-2014 rozwijała się nie tylko infrastruktura podmiotów ekonomii społecznej, ale 
również infrastruktura wsparcia systemu ekonomii społecznej, do którego w Wielkopolsce można 
zaliczyć: 5 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), ROPS w Poznaniu oraz liczne organizacje 
pozarządowe, które świadczą m.in. usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej. OWES 
świadczą usługi animacji, inkubacji, promocji ES, wsparcia finansowego i biznesowego w pięciu 
subregionach: poznańskim, kaliskim, konińskim, leszczyńskim i pilskim. W Regionalnym Ośrodku 
Polityki Społecznej w Poznaniu w latach 2007-2014 trwały prace nad utworzeniem spójnego  
i efektywnego systemu koordynacji systemu ekonomii społecznej, a także nad stworzeniem systemu 
monitoringu i pomiaru efektywności reintegracyjnej podmiotów ekonomii społecznej.  

Bardzo ciekawą inicjatywą certyfikacji produktów prospołecznych stworzoną przez 
wielkopolską organizację pozarządową w 2010 roku jest przyznawany w Wielkopolsce oraz w innych 
województwach znak jakości „Zakup prospołeczny”, którym wyróżnia się produkty i usługi 
podmiotów ekonomii społecznej, czyli między innymi spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności 
zawodowej, które dzięki swojej działalności gospodarczej skutecznie rozwiązują problemy osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i defaworyzowanych na rynku pracy.  

 

3.4.1. Spółdzielczość socjalna 

Intensywny rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce przypada na okres 2007-2014.  
W przypadku Wielkopolski w 2007 roku funkcjonowało 18 spółdzielni socjalnych, zaś w 2014 roku 
było ich już 150, czyli 12% ogółu spółdzielni socjalnych funkcjonujących w Polsce. W województwie 
na 100 tys. ludności przypadały 3 zarejestrowane spółdzielnie socjalne. W latach 2007-2014 nastąpił 
duży wzrost liczby tych podmiotów, co stanowi istotny efekt m.in. dotacji z EFS. Według informacji 
przygotowanej przez MRPiPS66 w ramach wsparcia EFS w latach 2014-2015 w województwie 
wielkopolskim powstały 82 spółdzielnie socjalne (w 2014 roku – 42 i w 2015 roku – 40), co umożliwiło 
utworzenie 559 miejsc pracy w tego typu spółdzielniach (2014 rok – 324 miejsca pracy; 2015 rok  
– 235 miejsc pracy). 

W analizowanym okresie spółdzielnie socjalne działały głównie w branży usługowej, rzadziej  
w handlowej, niewiele spółdzielni miało charakter produkcyjny. W latach 2007-2014 przeważały 
spółdzielnie osób fizycznych, które stanowiły 63% wszystkich spółdzielni. Co ciekawe 17% spółdzielni 
socjalnych zakładanych było przez osoby prawne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego67.  
Z monitoringu ekonomii społecznej przeprowadzonego w 2014 przez ROPS w Poznaniu wynika, iż 
większość osób w tych podmiotach zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Najczęstszą 
kategorią osób zagrożonych wykluczeniem przystępujących do spółdzielni były osoby bezrobotne. 
Zgodnie z wynikami badania monitoringowego z 2014 roku, którego jeden z modułów dotyczył 
pracowników i uczestników PES w województwie wielkopolskim, połowa z badanych pracowników 

                                                           
66 Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 
socjalnych za okres 2014–2015. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa. 2016 r. 
67 Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze reintegracji społecznej  
i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu. Badanie  wykonane na zlecenie ROPS 
w Poznaniu. Szczecin. 2014 r. 
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spółdzielni posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe, a niemal 30% nie zdobyło wykształcenia 
ponadpodstawowego. Zgodnie z danymi ujętymi w Monitoringu Ekonomii Społecznej za 2014 rok, 
średni dochód na rękę pracownika spółdzielni socjalnej wynosił 889 zł, natomiast największy odsetek 
stanowiły osoby osiągające dochód netto między 620 a 800 zł68. 

 

3.4.2. Podmioty reintegracji społeczno-zawodowej69 

Działalność centrum integracji społecznej (zwanego dalej CIS) regulowana jest Ustawą z dnia 
13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. Jest to jedna z form zatrudnienia socjalnego, 
znajdująca się pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a instytucjami rynku pracy.  

W województwie wielkopolskim pod koniec 2014 roku zarejestrowanych było 28 CIS. Liczba CIS 
oraz ich uczestników w województwie wielkopolskim jest najwyższa w kraju (1 008 osób w 2014 
roku). Około 50% uczestników CIS stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, 16% osoby bezdomne 
realizujące indywidualny plan wychodzenia z bezdomności, zaś 11% uczestników było osobami  
z niepełnosprawnością.  

CIS mogą być tworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację 
pozarządową. W województwie wielkopolskim zdecydowana większość CIS jest prowadzona przez 
organizacje pozarządowe. 

Z kolei klub integracji społecznej (KIS) jest miejscem, w którym osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym oraz ich najbliższe otoczenie mogą otrzymać wsparcie w zwiększeniu kompetencji 
społeczno-zawodowych, w tym w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu 
kwalifikacji zawodowych. KIS realizuje działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas 
określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy  
u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do 
podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej. Opis pełnego zakresu 
działań KIS znajduje się w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.  

Ze sprawozdania resortowego pn. Kluby Integracji Społecznej wynika, iż w 2014 roku na 
terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowało 26 takich placówek. W 2014 roku 1 656 osób 
uczestniczyło w zajęciach KIS – tak samo jak w przypadku CIS większość uczestników stanowiły osoby 
długotrwale bezrobotne. Spośród 774 osób, które w 2014 roku ukończyły zajęcia w klubie, 238 osób 
podjęło zatrudnienie u pracodawcy, 168 osób zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych, 
a 33 osoby zostały skierowane do CIS.  

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest podmiotem tworzonym w celu zatrudniania osób  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, 
niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną. Do statutowych celów tego typu 
podmiotów należy rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnianych osób. Uzyskanie statusu zakładu 
aktywności zawodowej jest możliwe, jeżeli co najmniej 70% zatrudnionych: 

• posiada status osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

• posiada status osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  
u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawność umysłową lub chorobę psychiczną,  
w stosunku do których rada programowa (w warsztatach terapii zajęciowej) zajęła 
stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej  
w warunkach pracy chronionej, 

• w orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące zatrudnienia w zakładzie 
aktywności zawodowej. 

Wyczerpujący opis wszystkich warunków uzyskania statusu ZAZ znajduje się w art. 29 Ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

                                                           
68 Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze reintegracji społecznej  
i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu. Badanie  wykonane na zlecenie ROPS 
w Poznaniu. Szczecin. 2014 r. 
69 Informacje zawarte w tym podrozdziale pochodzą z badania – Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz  
z rekomendacjami. Badanie wykonane na zlecenie ROPS w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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W województwie wielkopolskim działa 9 ZAZ (najwięcej w Polsce), w których w 2007 roku 
pracowało 455 osób. Warto te informacje zestawić z danymi dotyczącymi liczby osób  
z niepełnosprawnością w województwie. W ZAZ znalazło zatrudnienie tylko 0,3% osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności i 0,2% osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dane te 
pokazują, że oferta tego typu placówek jest dostępna tylko dla nielicznych.  

W ZAZ na minimalnym poziomie kształtowała się rotacja pracowników. Potwierdzają to też 
dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którymi 44% 
pracowników ZAZ pracuje w nich powyżej 5 lat70. Dobrowolna rezygnacja z ZAZ zdarza się rzadko. We 
wszystkich ZAZ w kraju w pierwszej połowie 2013 roku tylko 24 osoby odeszły w związku z podjęciem 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Podstawowym zadaniem ZAZ jest tworzenie miejsc pracy 
chronionej dla osób o znacznym poziomie niepełnosprawności, jednak wśród warunków uzyskania 
statusu ZAZ znajduje się jeszcze zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (art. 28 ust. 3 Ustawy). 

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. WTZ jest 
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom z niepełnosprawnością  
i niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania 
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być 
prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. W praktyce najczęściej jest to 
samorząd terytorialny (na poziomie powiatu) lub kościelne osoby prawne (np. Caritas). 

W województwie wielkopolskim na koniec 2013 roku71 działały 82 WTZ72, przy czym najwięcej 
w Poznaniu (9 placówek), w powiecie poznańskim (7 placówek) oraz w powiecie pilskim (6 placówek). 
Według stanu na grudzień 2014 roku w Wielkopolsce funkcjonowały 83 WTZ, z czego zdecydowana 
większość prowadzona była przez organizacje pozarządowe (86% wszystkich WTZ). Uczestnikami WTZ 
mogą być osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z kwalifikacją do uczestnictwa  
w WTZ. Orzeczenie takie wydawane jest przez powiatowe zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności.  

Pod koniec 2013 roku w wielkopolskich WTZ uczestniczyło 2 785 osób z niepełnosprawnością. 
W stosunku do 2012 roku ich liczba wrosła o 1,5%. Analizując jednak zmianę liczby WTZ w dłuższej 
perspektywie, należy wskazać, iż jest ona zdecydowanie bardziej dynamiczna. W stosunku do 2005 
roku, kiedy działało 61 warsztatów, liczba ich uczestników wzrosła o 52%. Do uczestnictwa w WTZ 
uprawnione są tylko osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Ta 
druga grupa stanowiła w 2013 roku 61% wszystkich uczestników WTZ. 

Ocena dostępności usług WTZ wymaga odniesienia liczby warsztatów i ich uczestników do 
wielkości województwa. W Wielkopolsce na jeden powiat przypadało przeciętnie 2,37 WTZ (średnia 
dla Polski: 1,80). W trzech powiatach województwa nie ma żadnego WTZ: w m. Leszno, powiecie 
śremskim i wrzesińskim. 

W województwie wielkopolskim w latach 2010-2011 funkcjonowało 78 warsztatów terapii 
zajęciowej. Uczestnikami warsztatów corocznie w tym okresie było 2 556 osób na niemal 430 000 
ogółu zbiorowości niepełnosprawnych mieszkańców Wielkopolski. Zatem problemem nie jest brak 
potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez WTZ. Zahamowanie wzrostu liczby warsztatów 
spowodowane może być natomiast ograniczeniami finansowymi instytucji prowadzących  
i niedostrzeżeniem przez władze lokalne potrzeby tworzenia placówek tego rodzaju.  

Kolejną miarą dostępności WTZ może być liczba osób oczekujących na uczestnictwo. Według 
stanu na koniec 2013 roku takich osób było 391, czyli na 1 WTZ przypadało średnio prawie 5 osób73. 

Ocena kilkunastu lat działalności WTZ skłania, zdaniem ekspertów, do podjęcia kilku istotnych 
działań w celu dokonania zmian w sposobie funkcjonowania WTZ, m.in. położenia większego nacisku 
na aktywizację zawodową, wprowadzenia sposobu oceny oraz nagradzania efektywności WTZ,  

                                                           
70 Zakłady Aktywności Zawodowej w 2013 r. Informacja z badania; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2014 r. 
71 Najbardziej aktualne i szczegółowe dane pochodzą z końca 2013 roku. 
72 Wszelkie analizy szczegółowe bazują na danych z 82 WTZ, według stanu na koniec roku 2013.  
73 Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warszawa. 2014 r. 
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a przede wszystkim powiązania WTZ z działalnością ZAZ lub spółdzielni socjalnych, w taki sposób aby 
poprawić rotację uczestników WTZ. 

Do warsztatów trafiają osoby z bardzo głębokimi niepełnosprawnościami, wymagającymi 
zindywidualizowanego wsparcia. Osoby takie mają minimalne szanse na podjęcie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy. Zdaniem dużej części kadry biorącej udział w badaniu „Obiektywna  
i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących 
województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów 
polityki społecznej”, zrealizowanym w 2014 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Poznaniu, osoby te powinny trafiać raczej do ŚDS. Średni koszt uczestnictwa jednej osoby  
z niepełnosprawnością w WTZ w roku 2013 wyniósł 16 441 zł i był znacząco niższy niż koszt 
pokrywany ze środków publicznych pracy jednej osoby z niepełnosprawnością w ZAZ (czyli 41 080 zł). 

 
 

REKOMENDACJE DLA OBSZARU „INTEGRACJA SPOŁECZNA”: 

� W województwie wielkopolskim powiększa się grupa osób zagrożonych ubóstwem,  

w związku z czym rekomenduje się podejmowanie interwencji skierowanych do tych 

osób. 

� Pomimo, że w ostatnich latach odnotowuje się sukcesywny spadek liczby osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zauważyć można pogłębianie się 

niekorzystnego zjawiska długotrwałego korzystania z pomocy społecznej. W związku  

z powyższym konieczna jest intensyfikacja działań integrujących i włączających grupy 

klientów w największym stopniu zagrożonych długotrwałym korzystaniem ze 

świadczeń pomocy społecznej. 

� Konieczne jest dostosowanie systemu usług społecznych, w szczególności 

pielęgnacyjno-opiekuńczych adresowanych do osób starszych, do potrzeb rodzin  

i malejącego potencjału opiekuńczego rodzin poprzez rozwój usług świadczonych  

w lokalnej społeczności (deinstytucjonalizacja). 

� Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie pracy z rodziną, np. asystenturę rodziny, 

rodziny wspierające, czy placówki wsparcia dziennego. Dbając o rozwój działań 

profilaktycznych i prewencyjnych, należy pamiętać, że niezmiernie ważna jest 

kompleksowość udzielanego wsparcia, które zapewniać powinno osobom 

potrzebującym łatwy dostęp do pakietu odpowiednich usług dostosowanych do 

indywidualnej sytuacji rodziny. Stąd rekomenduje się rozwój wszystkich 

wymienionych form na terenie każdej z gmin województwa wielkopolskiego. 

� Rekomenduje się poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niesamodzielnych. 

� Ważne w kontekście rozwoju ekonomii społecznej jest podniesienie jakości miejsc 

pracy w przedsiębiorstwach społecznych, poprawa trwałości funkcjonowania 

przedsiębiorstw społecznych, wzmocnienie efektywności podmiotów 

reintegracyjnych oraz poprawa przepustowości instytucji takich jak: warsztaty terapii 

zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. 
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4. EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE 
 
W dobie obecnych przemian gospodarczych następuje wzrost znaczenia wiedzy jako 

niematerialnego zasobu determinującego rozwój. Dążąc do uzyskania przewagi konkurencyjnej, 
regiony, miasta, a także podmioty gospodarcze, skupiają się na generowaniu zasobów wiedzy oraz jej 
efektywnym wykorzystaniu poprzez kapitał ludzki. Edukacja jest kluczowym etapem rozwoju 
służącym przystosowaniu młodzieży do późniejszej aktywności społeczno-zawodowej. Niestety 
niedopasowanie struktury wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy skutkuje wzrostem 
bezrobocia wśród młodych osób. Ważne jest zatem, aby system edukacji systematycznie 
dostosowywał się do zmian popytu na pracę. Zgodnie z zapisami Strategii Europa 2020 istotne jest 
dążenie do zmniejszania odsetka osób przedwcześnie kończących kształcenie (do poziomu 4,5%,  
w grupie wiekowej 18-24 lata) oraz zwiększania odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe 
(do poziomu 45% w kraju, w grupie wiekowej 30-34 lata). 

Polski system oświaty to kilka etapów kształcenia oraz szereg odpowiedzialnych za nie 
instytucji, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (zasadnicze 
szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne oraz szkoły specjalne). Finalny 
etap edukacji stanowią szkoły wyższe, które cieszą się coraz większą popularnością wśród młodzieży 
coraz chętniej decydującej się na kontynuowanie nauki na studiach.  

Większość szkół i placówek oświatowych kierowana jest przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Pozostałe placówki mają charakter niepubliczny o uprawnieniach szkół publicznych  
i prowadzone są przez inne osoby prawne, tj. stowarzyszenia, fundacje czy spółki kapitałowe, jak 
również osoby fizyczne. Do zadań gminnych należy m.in. zakładanie i prowadzenie przedszkoli 
publicznych (wraz ze specjalnymi), szkół podstawowych oraz gimnazjów dla dzieci i młodzieży (bez 
szkół specjalnych). Na terenie każdej gminy znajdują się placówki tego typu, dzięki czemu dostęp do 
edukacji poziomów podstawowego i gimnazjalnego jest powszechny. W gestii powiatów pozostaje 
natomiast zakładanie i prowadzenie specjalnych szkół podstawowych i gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego. 

 
 

4.1. Przedszkola 
Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia w systemie oświaty. Do 

placówek wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3. roku życia do czasu 
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Od roku szkolnego 2008/2009 edukacja przedszkolna 
prowadzona jest również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. 
Obiekty te przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w oddziałach przedszkolnych w obrębie 
szkół podstawowych edukują się głównie dzieci sześcioletnie. Obowiązek szkolny dla dzieci do roku 
szkolnego 2015/2016 włącznie obejmował siedmiolatki oraz umożliwiał, po spełnieniu odpowiednich 
warunków, rozpoczęcie nauki dzieciom sześcioletnim. Zmiany przepisów Ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty przywróciły obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od 7 lat. 

Dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z wadami wzroku, wadami słuchu,  
z niepełnosprawnością ruchową, przewlekle chorych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, prowadzone są zajęcia terapeutyczne 
w przedszkolach specjalnych. Pod względem organizacyjnym przedszkole takie może być placówką 
samodzielną bądź powiązaną np. ze szkołą podstawową specjalną, specjalnym ośrodkiem szkolno-
wychowawczym lub zakładem opieki zdrowotnej. 

 

4.1.1. Placówki wychowania przedszkolnego oraz dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 

W 2014 roku w województwie wielkopolskim liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
wyniosła 142 767, co oznaczało wzrost w porównaniu z 2008 rokiem o 5,7%. Wśród poszczególnych 
roczników sześciolatki stanowiły 14,7% tej grupy dzieci (20 979 dzieci), pięciolatki – 29,4% (42 042 
dzieci), czterolatki – 28,7% (40 988 dzieci), a trzylatki 27,1% (38 757 dzieci). Miasta zamieszkiwała 



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

 

 

101 

ponad połowa ogółu dzieci w wieku 3-6 lat (51,3%), zaś pozostała część obszary wiejskie. W ostatnich 
latach obserwuje się wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym w miastach, wobec jej stabilnego 
poziomu na wsi, co ma związek z kierunkami migracji wewnętrznych ludności w okolice miast,  
w szczególności ludzi młodych. 

 
Ryc. 92. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W roku szkolnym 2014/2015 wychowaniem przedszkolnym w Wielkopolsce objętych było 

121 518 dzieci, tj. o 30,2% więcej niż w 2008 roku. Grupa ta stanowiła 85,1% dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), co stanowiło wartość wyższą od średniej krajowej (82,3%). Wychowaniem 
przedszkolnym obejmowanych jest coraz więcej dzieci – dla porównania w 2008 roku był to udział na 
poziomie 69,1%. Dysproporcje w tym zakresie zauważalne są w szczególności w przekroju miasto-
wieś – odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł odpowiednio 104,9%  
w miastach i 64,3% na wsi. Niniejsze zróżnicowanie w pewnym stopniu tłumaczyć można brakami 
infrastrukturalnymi na części obszarów wiejskich województwa, a po części mniejszym realnym 
zapotrzebowaniem na przedszkola na wsiach – warto tu wskazać na pewną regułę, iż duża część 
rodziców z obszarów podmiejskich dowozi swoje dzieci do odpowiednich placówek w miastach,  
z którymi związani są np. poprzez świadczoną pracę. 
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Zdecydowanie najwięcej dzieci w 2014 roku uczęszczało do przedszkoli (81,3%) oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach (17,4%). Znikomy był udział dzieci w punktach przedszkolnych (1,2%)  
i zespołach wychowania przedszkolnego (0,1%). 

 
Tab. 10. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w województwie wielkopolskim według powiatów 

w 2008 i 2014 roku 

Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w 2014 roku 
według roczników 

Łączna liczba dzieci w wieku 
3-6 lat 

3 4 5 6 2008 2014 

WIELKOPOLSKIE 38 758 40 988 42 042 42 122 135 130 142 767 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 20 030 20 996 21 547 10 604 69 763 73 177 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 18 728 19 992 20 495 10 375 65 367 69 590 

Powiat chodzieski 513 547 582 294 2 040 2 232 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 950 1 032 1 094 570 3 630 4 223 

Powiat gnieźnieński 1 697 1 766 1 745 914 5 839 7 047 

Powiat gostyński 868 906 958 466 3 113 3 670 

Powiat grodziski 641 668 670 328 2 262 2 641 

Powiat jarociński 809 864 861 435 2 817 3 408 

Powiat kaliski 897 906 940 498 3 323 3 743 

Powiat kępiński 626 686 658 316 2 347 2 607 

Powiat kolski 897 985 1 026 519 3 474 3 951 

Powiat koniński 1 372 1 348 1 484 809 5 359 5 833 

Powiat kościański 935 973 911 458 2 977 3 737 

Powiat krotoszyński 915 914 986 466 3 169 3 754 

Powiat leszczyński 654 717 765 373 2 347 2 885 

Powiat m. Kalisz 1 016 1 026 1 060 518 3 670 4 138 

Powiat m. Konin 708 768 742 373 2 661 2 964 

Powiat m. Leszno 726 768 729 376 2 503 2 976 

Powiat m. Poznań 5 659 5 663 5 649 2 736 17 854 22 447 

Powiat międzychodzki 427 436 450 216 1 553 1 748 

Powiat nowotomyski 850 926 1 027 513 3 125 3 833 

Powiat obornicki 740 782 785 400 2 561 3 111 

Powiat ostrowski 1 694 1 763 1 895 915 6 139 7 187 

Powiat ostrzeszowski 612 635 711 353 2 243 2 669 

Powiat pilski 1 420 1 564 1 593 810 5 723 6 204 

Powiat pleszewski 671 753 705 390 2 728 2 913 

Powiat poznański 4 793 5 240 5 448 2 685 13 616 20 866 

Powiat rawicki 645 773 751 397 2 630 2 966 

Powiat słupecki 672 649 676 350 2 284 2 701 

Powiat szamotulski 1 036 1 151 1 089 566 3 535 4 414 

Powiat średzki 631 747 734 349 2 185 2 812 

Powiat śremski 685 761 767 377 2 486 2 968 

Powiat turecki 902 983 1 034 494 3 448 3 912 

Powiat wągrowiecki 784 834 942 441 2 975 3 448 

Powiat wolsztyński 676 693 698 374 2 556 2 817 

Powiat wrzesiński 892 945 984 479 3 016 3 783 

Powiat złotowski 745 816 893 421 2 942 3 302 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tab. 11. Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w województwie wielkopolskim 
według powiatów w latach 2008 i 2014 

Przekrój terytorialny 

Liczba dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

Odsetek dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

2008 2014 2008 2014 

WIELKOPOLSKIE 93 312 121 518 69,1 85,1 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 61 865 76 781 88,7 104,9 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 31 447 44 737 48,1 64,3 

Powiat chodzieski 1 230 1 613 60,3 83,3 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 2 572 2 996 70,9 82,2 

Powiat gnieźnieński 3 667 4 860 62,8 79,4 

Powiat gostyński 2 008 2 782 64,5 87,0 

Powiat grodziski 1 404 1 788 62,1 77,5 

Powiat jarociński 1 896 2 463 67,3 83,0 

Powiat kaliski 1 707 2 363 51,4 72,9 

Powiat kępiński 1 735 1 951 73,9 85,3 

Powiat kolski 1 646 2 496 47,4 72,8 

Powiat koniński 2 287 3 658 42,7 73,0 

Powiat kościański 2 084 2 566 70,0 78,3 

Powiat krotoszyński 2 098 2 652 66,2 80,8 

Powiat leszczyński 1 562 1 933 66,6 77,0 

Powiat m. Kalisz 3 080 3 463 83,9 95,7 

Powiat m. Konin 2 302 2 670 86,5 103,0 

Powiat m. Leszno 2 198 2 581 87,8 99,3 

Powiat m. Poznań 16 771 19 399 93,9 98,4 

Powiat międzychodzki 1 041 1 252 67,0 81,9 

Powiat nowotomyski 2 155 2 838 69,0 85,6 

Powiat obornicki 1 581 2 098 61,7 77,5 

Powiat ostrowski 4 696 5 497 76,5 87,7 

Powiat ostrzeszowski 1 419 1 945 63,3 84,2 

Powiat pilski 3 751 4 391 65,5 81,5 

Powiat pleszewski 1 810 2 115 66,3 84,0 

Powiat poznański 8 850 15 255 65,0 84,0 

Powiat rawicki 1 729 2 090 65,7 81,4 

Powiat słupecki 1 335 1 872 58,5 79,8 

Powiat szamotulski 2 373 3 250 67,1 84,6 

Powiat średzki 1 419 2 008 64,9 81,6 

Powiat śremski 1 892 2 363 76,1 91,2 

Powiat turecki 2 025 2 910 58,7 85,3 

Powiat wągrowiecki 1 594 2 289 53,6 76,3 

Powiat wolsztyński 1 805 2 079 70,6 85,2 

Powiat wrzesiński 1 731 2 820 57,4 85,5 

Powiat złotowski 1 859 2 212 63,2 76,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 93.Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w województwie wielkopolskim 
według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 94. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat w województwie 
wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

4.1.2. Wychowanie przedszkolne na poziomie gmin, w tym przedszkola specjalne 

Placówki wychowania przedszkolnego w województwie wielkopolskim skoncentrowane są 
głównie w miastach na prawach powiatu oraz pozostałych ośrodkach subregionalnych. Mniejszą 
koncentracją placówek charakteryzują się gminy zlokalizowane we wschodniej i północnej części 
województwa. 

Najwięcej placówek wychowania przedszkolnego w 2014 roku znajdowało się w Poznaniu  
– 294 obiektów (19 682 miejsc), co stanowiło 15,6% wszystkich obiektów w regionie. Ponadto 
przedszkola i inne placówki zlokalizowane były w: Kaliszu (46 placówek; 3 544 miejsc), Gnieźnie  
(31 placówek; 2 862 miejsc), Pile (28 placówek; 2 444 miejsc), Koninie i Wolsztynie (odpowiednio po 
26 placówek; 2 972 i 933 miejsca) oraz w Lesznie i Swarzędzu (odpowiednio po 25 placówek; 2 820  
i 1 828 miejsc). Występowanie jednej tego typu placówki na terenie całej gminy zidentyfikowano  
w następujących jednostkach: Chrzypsko Wielkie, Damasławek, Dobra, Dolsk, Lubasz, Margonin, 
Miasteczko Krajeńskie, Obrzycko, Połajewo, Powidz, Przedecz, miasto Sulmierzyce, Szamocin, 
Święciechowa, Tarnówka, Wapno oraz Wijewo. 
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W województwie wielkopolskim w 2014 roku zlokalizowanych było 10 przedszkoli specjalnych, 
w tym 5 w Poznaniu i 5 w następujących miastach: Piła, Ostrzeszów, Międzychód, Rychwał (powiat 
koniński), Kłecko (powiat gnieźnieński). Wychowaniem przedszkolnym w tego typu jednostkach 
objętych było 129 dzieci w wieku 3-6 lat. Od roku 2008 wzrosła zarówno liczba placówek, jak i liczba 
dzieci – odpowiednio o 7 przedszkoli oraz o 66 dzieci. 

 
Tab. 12. Liczba przedszkoli (bez specjalnych) i przedszkoli specjalnych w województwie wielkopolskim 

według gmin w latach 2008 i 2014 

Przekrój terytorialny 

przedszkola (bez specjalnych) przedszkola specjalne 

obiekty miejsca obiekty miejsca 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

WIELKOPOLSKIE 854 1 123 79 712 109 667 3 10 98 208 
WIELKOPOLSKIE - MIASTO 517 690 57 735 75 675 3 10 98 208 
WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 337 433 21 977 33 992 0 0 0 0 

Powiat jarociński 20 25 1 761 2 377 0 0 0 0 

Jaraczewo 2 4 175 224 0 0 0 0 
Jarocin 16 18 1 373 1 792 0 0 0 0 
Kotlin 1 2 113 236 0 0 0 0 

Żerków 1 1 100 125 0 0 0 0 

Powiat kaliski 19 22 1 262 1 695 0 0 0 0 

Blizanów 2 3 114 181 0 0 0 0 
Brzeziny 1 1 87 134 0 0 0 0 

Ceków-Kolonia 1 1 50 66 0 0 0 0 
Godziesze Wielkie 2 3 101 273 0 0 0 0 

Koźminek 1 1 125 150 0 0 0 0 
Lisków 1 1 120 100 0 0 0 0 

Mycielin 4 4 150 175 0 0 0 0 
Opatówek 1 1 125 125 0 0 0 0 
Stawiszyn 2 2 240 244 0 0 0 0 
Szczytniki 3 3 150 150 0 0 0 0 
Żelazków 1 2 0 97 0 0 0 0 

Powiat kępiński 21 24 1 755 1 929 0 0 0 0 

Baranów 4 4 175 230 0 0 0 0 
Bralin 2 2 200 200 0 0 0 0 
Kępno 6 6 905 871 0 0 0 0 

Łęka Opatowska 3 3 180 210 0 0 0 0 
Perzów 3 6 100 169 0 0 0 0 
Rychtal 1 1 75 100 0 0 0 0 

Trzcinica 2 2 120 149 0 0 0 0 

Powiat krotoszyński 14 18 1 686 2 063 0 0 0 0 

Sulmierzyce 1 1 76 96 0 0 0 0 
Kobylin 1 1 170 175 0 0 0 0 

Koźmin Wielkopolski 2 2 235 281 0 0 0 0 
Krotoszyn 7 10 855 1 111 0 0 0 0 
Rozdrażew 2 2 100 100 0 0 0 0 

Zduny 1 2 250 300 0 0 0 0 

Powiat ostrowski 45 53 4 092 4 786 0 0 0 0 

Ostrów Wielkopolski 16 20 2 192 2 487 0 0 0 0 
Nowe Skalmierzyce 4 4 342 420 0 0 0 0 

Odolanów 1 1 240 225 0 0 0 0 
Ostrów Wielkopolski 10 14 564 852 0 0 0 0 

Przygodzice 4 4 200 225 0 0 0 0 
Raszków 2 2 180 189 0 0 0 0 

Sieroszewice 4 4 162 168 0 0 0 0 
Sośnie 4 4 212 220 0 0 0 0 

Powiat ostrzeszowski 12 14 1 230 1 482 0 1 0 10 

Czajków 1 1 50 50 0 0 0 0 
Doruchów 1 1 120 125 0 0 0 0 

Grabów nad Prosną 1 2 100 170 0 0 0 0 
Kobyla Góra 2 2 150 170 0 0 0 0 
Kraszewice 1 1 95 110 0 0 0 0 

Mikstat 1 1 120 120 0 0 0 0 
Ostrzeszów 5 6 595 737 0 1 0 10 

Powiat pleszewski 30 31 1 804 2 207 0 0 0 0 

Chocz 1 1 75 100 0 0 0 0 
Czermin 5 5 165 172 0 0 0 0 
Dobrzyca 5 5 298 325 0 0 0 0 
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Przekrój terytorialny 

przedszkola (bez specjalnych) przedszkola specjalne 

obiekty miejsca obiekty miejsca 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Gizałki 1 1 70 74 0 0 0 0 
Gołuchów 6 6 327 355 0 0 0 0 
Pleszew 12 13 869 1 181 0 0 0 0 

Powiat m. Kalisz 25 29 2 776 3 511 0 0 0 0 

Powiat gnieźnieński 31 45 3 356 4 761 0 1 0 10 

Gniezno 16 26 2 189 2 708 0 0 0 0 
Czerniejewo 2 2 140 205 0 0 0 0 

Gniezno 2 3 80 324 0 0 0 0 
Kiszkowo 1 1 75 120 0 0 0 0 

Kłecko 2 2 159 235 0 1 0 10 
Łubowo 1 2 50 125 0 0 0 0 

Mieleszyn 1 1 50 50 0 0 0 0 
Niechanowo 1 1 78 150 0 0 0 0 
Trzemeszno 2 2 225 343 0 0 0 0 

Witkowo 3 5 310 501 0 0 0 0 

Powiat kolski 12 20 988 1 515 0 0 0 0 

Koło 4 6 483 583 0 0 0 0 
Babiak 2 3 125 250 0 0 0 0 
Dąbie 1 1 80 80 0 0 0 0 

Grzegorzew 1 2 50 80 0 0 0 0 
Kłodawa 2 2 165 177 0 0 0 0 

Koło 0 2 0 195 0 0 0 0 
Osiek Mały 1 3 25 75 0 0 0 0 
Przedecz 1 1 60 75 0 0 0 0 

Powiat koniński 15 19 1 287 1 995 0 1 0 8 

Golina 1 1 145 145 0 0 0 0 
Grodziec 1 1 75 100 0 0 0 0 

Kazimierz Biskupi 1 4 100 327 0 0 0 0 
Kleczew 2 2 206 250 0 0 0 0 
Kramsk 1 2 25 50 0 0 0 0 
Rychwał 1 1 50 50 0 1 0 8 
Rzgów 1 1 70 88 0 0 0 0 
Skulsk 1 1 81 180 0 0 0 0 

Sompolno 2 2 195 225 0 0 0 0 
Stare Miasto 1 1 110 260 0 0 0 0 

Ślesin 1 1 110 200 0 0 0 0 
Wierzbinek 1 1 30 30 0 0 0 0 

Wilczyn 1 1 90 90 0 0 0 0 

Powiat słupecki 14 18 1 118 1 393 0 0 0 0 

Słupca 3 3 425 459 0 0 0 0 
Lądek 1 1 95 117 0 0 0 0 

Orchowo 1 4 120 160 0 0 0 0 
Powidz 1 1 50 75 0 0 0 0 
Słupca 6 6 167 235 0 0 0 0 

Strzałkowo 1 2 141 227 0 0 0 0 
Zagórów 1 1 120 120 0 0 0 0 

Powiat turecki 16 19 1 549 2 142 0 0 0 0 

Turek 6 9 785 1 124 0 0 0 0 
Brudzew 1 1 75 100 0 0 0 0 

Dobra 2 1 70 177 0 0 0 0 
Kawęczyn 1 1 50 50 0 0 0 0 
Malanów 1 1 104 210 0 0 0 0 
Przykona 1 1 114 65 0 0 0 0 
Tuliszków 2 3 151 166 0 0 0 0 

Turek 1 1 80 125 0 0 0 0 
Władysławów 1 1 120 125 0 0 0 0 

Powiat wrzesiński 13 27 1 332 2 845 0 0 0 0 

Kołaczkowo 1 2 75 115 0 0 0 0 
Miłosław 2 4 252 397 0 0 0 0 

Nekla 3 5 200 429 0 0 0 0 
Pyzdry 1 2 125 165 0 0 0 0 

Września 6 14 680 1 739 0 0 0 0 

Powiat m. Konin 18 21 2 176 2 910 0 0 0 0 

Powiat gostyński 15 22 1 467 2 140 0 0 0 0 

Borek Wielkopolski 1 1 125 125 0 0 0 0 
Gostyń 7 12 640 1 014 0 0 0 0 
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Przekrój terytorialny 

przedszkola (bez specjalnych) przedszkola specjalne 

obiekty miejsca obiekty miejsca 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Krobia 4 3 290 376 0 0 0 0 
Piaski 1 3 160 180 0 0 0 0 

Pogorzela 1 1 170 170 0 0 0 0 
Poniec 1 2 82 275 0 0 0 0 

Powiat grodziski 13 15 1 345 1 682 0 0 0 0 

Granowo 1 1 150 150 0 0 0 0 
Grodzisk Wielkopolski 2 4 424 651 0 0 0 0 

Kamieniec 1 1 158 215 0 0 0 0 
Rakoniewice 5 5 422 430 0 0 0 0 
Wielichowo 4 4 191 236 0 0 0 0 

Powiat kościański 14 18 1 749 2 271 0 0 0 0 

Kościan 4 6 584 630 0 0 0 0 
Czempiń 1 2 224 334 0 0 0 0 
Kościan 4 5 308 397 0 0 0 0 
Krzywiń 2 2 351 410 0 0 0 0 
Śmigiel 3 3 282 500 0 0 0 0 

Powiat leszczyński 14 14 1 503 1 779 0 0 0 0 

Krzemieniewo 3 3 175 225 0 0 0 0 
Lipno 1 2 212 283 0 0 0 0 

Osieczna 4 4 339 340 0 0 0 0 
Rydzyna 1 2 220 259 0 0 0 0 

Święciechowa 1 1 228 232 0 0 0 0 
Wijewo 1 1 104 150 0 0 0 0 

Włoszakowice 3 1 225 290 0 0 0 0 

Powiat międzychodzki 10 11 903 1 156 0 1 0 14 

Chrzypsko Wielkie 1 1 100 100 0 0 0 0 
Kwilcz 1 1 150 144 0 0 0 0 

Międzychód 7 8 455 662 0 1 0 14 
Sieraków 1 1 198 250 0 0 0 0 

Powiat nowotomyski 14 26 1 995 2 544 0 0 0 0 

Kuślin 2 2 275 275 0 0 0 0 
Lwówek 4 6 264 364 0 0 0 0 

Miedzichowo 0 1 0 100 0 0 0 0 
Nowy Tomyśl 5 8 753 978 0 0 0 0 

Opalenica 2 3 428 420 0 0 0 0 
Zbąszyń 1 6 275 407 0 0 0 0 

Powiat rawicki 17 22 1 578 1 696 0 0 0 0 

Bojanowo 2 3 270 308 0 0 0 0 
Jutrosin 3 3 243 247 0 0 0 0 

Miejska Górka 3 4 189 252 0 0 0 0 
Pakosław 2 2 126 165 0 0 0 0 

Rawicz 7 10 750 724 0 0 0 0 

Powiat wolsztyński 19 24 1 397 1 844 0 0 0 0 

Przemęt 7 8 438 624 0 0 0 0 
Siedlec 7 7 358 480 0 0 0 0 

Wolsztyn 5 9 601 740 0 0 0 0 

Powiat m. Leszno 19 23 2 212 2 798 0 0 0 0 

Powiat chodzieski 13 14 1 223 1 785 0 0 0 0 

Chodzież 4 8 495 845 0 0 0 0 
Budzyń 2 3 244 380 0 0 0 0 

Chodzież 2 1 64 50 0 0 0 0 
Margonin 4 1 195 267 0 0 0 0 
Szamocin 1 1 225 243 0 0 0 0 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 29 19 2 394 2 779 0 0 0 0 

Czarnków 2 3 175 455 0 0 0 0 
Czarnków 13 4 390 398 0 0 0 0 
Drawsko 1 1 241 240 0 0 0 0 

Krzyż Wielkopolski 1 2 175 245 0 0 0 0 
Lubasz 1 1 220 270 0 0 0 0 

Połajewo 2 1 194 225 0 0 0 0 
Trzcianka 6 6 592 665 0 0 0 0 

Wieleń 3 1 407 281 0 0 0 0 

Powiat pilski 32 41 3 149 3 816 0 1 0 28 

Piła 17 25 1 840 2 399 0 1 0 28 
Białośliwie 1 1 75 136 0 0 0 0 

Kaczory 7 7 309 330 0 0 0 0 
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Przekrój terytorialny 

przedszkola (bez specjalnych) przedszkola specjalne 

obiekty miejsca obiekty miejsca 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Łobżenica 1 1 200 165 0 0 0 0 
Miasteczko Krajeńskie 1 1 100 100 0 0 0 0 

Szydłowo 2 2 160 175 0 0 0 0 
Ujście 1 1 175 175 0 0 0 0 

Wyrzysk 2 2 290 300 0 0 0 0 
Wysoka 0 1 0 36 0 0 0 0 

Powiat wągrowiecki 14 18 1 320 2 095 0 0 0 0 

Wągrowiec 5 8 565 1 055 0 0 0 0 
Damasławek 1 1 60 120 0 0 0 0 

Gołańcz 2 1 120 120 0 0 0 0 
Mieścisko 1 2 50 125 0 0 0 0 

Skoki 2 3 325 405 0 0 0 0 
Wapno 1 1 75 100 0 0 0 0 

Wągrowiec 2 2 125 170 0 0 0 0 

Powiat złotowski 15 20 1 432 1 942 0 0 0 0 

Złotów 5 5 560 600 0 0 0 0 
Jastrowie 1 2 250 352 0 0 0 0 
Krajenka 4 4 200 235 0 0 0 0 

Lipka 1 1 0 114 0 0 0 0 
Okonek 1 5 170 385 0 0 0 0 

Tarnówka 1 1 75 75 0 0 0 0 
Zakrzewo 2 2 177 181 0 0 0 0 

Powiat obornicki 8 16 827 1 583 0 0 0 0 

Oborniki 3 9 350 939 0 0 0 0 
Rogoźno 3 5 275 399 0 0 0 0 
Ryczywół 2 2 202 245 0 0 0 0 

Powiat poznański 80 153 7 202 14 646 0 0 0 0 

Luboń 7 13 707 1 252 0 0 0 0 
Puszczykowo 3 5 247 404 0 0 0 0 

Buk 3 4 196 370 0 0 0 0 
Czerwonak 6 9 467 856 0 0 0 0 
Dopiewo 5 14 256 1 137 0 0 0 0 

Kleszczewo 3 5 275 482 0 0 0 0 
Komorniki 4 13 384 1 146 0 0 0 0 
Kostrzyn 1 7 110 503 0 0 0 0 
Kórnik 5 7 475 774 0 0 0 0 
Mosina 6 11 424 946 0 0 0 0 

Murowana Goślina 6 9 456 705 0 0 0 0 
Pobiedziska 2 8 343 775 0 0 0 0 
Rokietnica 1 7 315 835 0 0 0 0 

Stęszew 3 4 325 550 0 0 0 0 
Suchy Las 6 8 590 902 0 0 0 0 
Swarzędz 11 19 1 019 1 814 0 0 0 0 

Tarnowo Podgórne 8 10 613 1 195 0 0 0 0 

Powiat szamotulski 16 20 1 559 2 233 0 0 0 0 

Obrzycko 1 1 25 120 0 0 0 0 
Duszniki 1 1 213 230 0 0 0 0 
Kaźmierz 2 3 175 252 0 0 0 0 
Ostroróg 1 1 75 125 0 0 0 0 
Pniewy 2 2 328 367 0 0 0 0 

Szamotuły 6 8 445 664 0 0 0 0 
Wronki 3 4 298 475 0 0 0 0 

Powiat średzki 15 25 1 049 1 810 0 0 0 0 

Krzykosy 5 5 215 230 0 0 0 0 
Nowe Miasto nad Wartą 3 3 142 150 0 0 0 0 

Środa Wielkopolska 6 15 592 1 310 0 0 0 0 
Zaniemyśl 1 2 100 120 0 0 0 0 

Powiat śremski 12 16 1 422 2 088 0 0 0 0 

Brodnica 1 1 0 135 0 0 0 0 
Dolsk 2 1 167 176 0 0 0 0 

Książ Wielkopolski 1 3 195 248 0 0 0 0 
Śrem 8 11 1 060 1 529 0 0 0 0 

Powiat m. Poznań 180 221 15 814 19 369 3 5 98 138 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 95. Placówki wychowania przedszkolnego z wyróżnieniem lokalizacji przedszkoli specjalnych 
w województwie wielkopolskim według gmin w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

4.2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne 
Edukacja na poziomach podstawowym oraz gimnazjalnym w polskim systemie oświaty jest 

obowiązkowa. Do placówek kształcących na poziomie podstawowym należą także szkoły filialne, 
szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego oraz szkoły specjalne. Są 
to placówki edukacji sześcioletniej (obejmują klasy I-VI), do których uczęszczają dzieci w wieku od  
7 do 12 lat74. 

Do 2014 roku edukacja na etapie podstawowym kończyła się sprawdzianem z wiedzy ogólnej, 
pozwalającym ocenić wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Od roku szkolnego 2014/2015 
sprawdzian składał się z dwóch części: zadań z języka polskiego i matematyki oraz zadań z języka 

                                                           
74 W latach 2013-2015 zmiany w systemie oświaty umożliwiły naukę w szkołach podstawowych dzieciom sześcioletnim, które naukę 
zakończą w wieku 11 lat. 
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obcego, którego wyniki wyrażane były procentowo. Zgodnie ze zmianami w systemie oświaty 
obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty zostanie zlikwidowany od 2017 roku. 

Gimnazja w polskim systemie oświaty pojawiły się w 1999 roku. Uczęszcza do nich młodzież  
w wieku 13-16 lat. Do szkół na poziomie gimnazjalnym zalicza się: gimnazja, gimnazja dwujęzyczne, 
gimnazja sportowe i gimnazja mistrzostwa sportowego, gimnazja specjalne oraz gimnazja  
z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Od roku szkolnego 2011/2012 wprowadzone zostały nowe 
zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Obecnie składa się on z trzech części: 
humanistycznej (w zakresie języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie), matematyczno-
przyrodniczej (obejmującej biologię, chemię, fizykę oraz geografię) oraz dotyczącej języka 
nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego lub włoskiego). 

 

4.2.1. Liczba szkół i liczba uczniów  

W 2014 roku na obszarze województwa wielkopolskiego funkcjonowało 1 212 szkół 
podstawowych (o 1 mniej niż rok wcześniej). Placówki te są systematycznie likwidowane (od 2007 
roku ubyło 89 obiektów). Powodem tej sytuacji jest niż demograficzny, w wyniku którego maleje 
liczba dzieci w wieku szkolnym. W 2007 roku na jedną szkołę podstawową przypadało 172 uczniów, 
w roku 2014 już 188. 

W szkołach podstawowych w 2014 roku kształciło się 227 363 uczniów, w tym 58,9%  
w miastach. Generalnie liczba uczniów malała do roku 2013 – w roku kolejnym nastąpiło odwrócenie 
trendu. W stosunku do roku 2007 liczba uczniów wzrosła o 1,7%. Maleje natomiast liczba uczniów na 
terenach wiejskich na rzecz miast. W latach 2007-2014 zauważalny był jednoczesny spadek liczby 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczących się w szkołach podstawowych w stosunku do liczby osób w tej 
grupie wiekowej. W województwie wielkopolskim współczynnik skolaryzacji netto75 przyjął wysoką 
wartość – 96,3% w 2014 roku (w kraju 93,7%) i plasował region na drugim miejscu w kraju zaraz za 
województwem mazowieckim (97,3%). 

W przypadku szkół gimnazjalnych w 2014 roku w Wielkopolsce funkcjonowało 690 placówek. 
Liczba gimnazjów systematycznie rosła – w roku 2008 było 656 szkół. Obserwowany wzrost może być 
efektem zapotrzebowania na tego typu placówki po przeprowadzonej reformie oświaty w 1999 roku. 
W 2008 roku na jedno gimnazjum przypadało 209 uczniów, podczas gdy w roku 2014 już tylko 155. 

W szkołach gimnazjalnych w 2014 roku kształciło się 106 686 uczniów, w tym 64,2%  
w miastach. Łączna liczba uczniów gimnazjów w Wielkopolsce systematycznie maleje. Pomimo, że  
w Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju, współczynnik skolaryzacji netto obniżył się z 96,4%  
w 2008 roku (94,8% w Polsce) do poziomu 94,3% w 2014 roku (92,2% w Polsce), to region uplasował 
się na drugim miejscu w kraju za województwem mazowieckim (95,7%). 

 
Tab. 13. Liczba placówek szkolnych i uczniów na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w województwie 

wielkopolskim według powiatów w latach 2008 i 2014  

Przekrój terytorialny 

Liczba obiektów Liczba uczniów 

szkoły 
podstawowe 

gimnazja szkoły podstawowe gimnazja 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

WIELKOPOLSKIE 1 279 32 656 690 217 325 227 363 130 376 106 686 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 385 51 340 358 124 201 133 837 84 131 68 528 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 894 28 316 332 93 124 93 526 46 245 38 158 

Powiat jarociński 31 36 17 20 4 777 4 798 2 930 2 477 

Powiat kaliski 59 70 24 24 5 434 5 009 3 269 2 636 

Powiat kępiński 30 30 12 12 3 874 3 873 2 258 1 832 

Powiat krotoszyński 36 30 18 20 5 412 5 179 3 254 2 669 

Powiat ostrowski 76 23 27 29 10 008 10 134 6 332 4 810 

Powiat ostrzeszowski 33 45 10 11 3 967 3 714 2 270 1 873 

                                                           
75 Współczynnik skolaryzacji netto – relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia  
(w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
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Przekrój terytorialny 

Liczba obiektów Liczba uczniów 

szkoły 
podstawowe 

gimnazja szkoły podstawowe gimnazja 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Powiat pleszewski 33 43 15 16 4 193 4 215 2 680 2 107 

Powiat m. Kalisz 24 71 13 14 6 334 6 223 3 822 3 088 

Powiat gnieźnieński 53 23 27 31 9 239 9 767 5 656 4 596 

Powiat kolski 47 38 22 23 5 943 5 496 3 656 2 763 

Powiat koniński 80 28 25 25 9 311 8 442 5 575 4 119 

Powiat słupecki 28 13 12 14 4 065 3 736 2 509 1 913 

Powiat turecki 43 31 14 15 5 704 5 463 3 510 2 672 

Powiat wrzesiński 28 22 15 15 5 010 5 251 2 932 2 450 

Powiat m. Konin 12 23 12 12 4 764 4 448 3 277 2 497 

Powiat gostyński 32 28 15 16 4 956 5 137 3 171 2 325 

Powiat grodziski 21 10 11 11 3 675 3 756 2 148 1 697 

Powiat kościański 26 31 17 17 5 205 5 061 3 292 2 485 

Powiat leszczyński 28 23 20 20 3 614 3 827 2 008 1 682 

Powiat międzychodzki 10 26 7 8 2 545 2 499 1 521 1 191 

Powiat nowotomyski 34 12 11 14 5 115 5 329 2 994 2 542 

Powiat rawicki 24 14 9 10 4 084 4 339 2 419 1 954 

Powiat wolsztyński 27 35 15 16 4 105 4 278 2 422 2 011 

Powiat m. Leszno 12 42 12 11 3 959 4 243 2 408 2 170 

Powiat chodzieski 13 25 10 11 3 242 3 218 1 973 1 726 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 38 31 20 20 6 075 5 919 3 824 3 037 

Powiat pilski 50 20 21 22 8 888 9 054 5 618 4 255 

Powiat wągrowiecki 25 87 14 15 4 823 4 930 2 910 2 444 

Powiat złotowski 35 30 18 18 4 730 4 506 2 962 2 320 

Powiat obornicki 19 23 12 14 4 011 4 224 2 207 1 868 

Powiat poznański 88 26 53 51 19 574 25 222 10 630 10 031 

Powiat szamotulski 32 112 16 17 5 801 6 130 3 302 2 900 

Powiat średzki 22 32 12 13 3 688 3 840 2 193 1 741 

Powiat śremski 24 51 11 15 4 070 4 291 2 483 2 053 

Powiat m. Poznań 106 28 89 90 27 130 31 812 15 961 13 752 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Problem z dostępem do usług edukacyjnych w Wielkopolsce występuje zwłaszcza w obszarze 

dużych aglomeracji miejskich, w których powszechnie widoczne jest zjawisko zwane „free riding”76. 
Wiąże się ono z tym, że mieszkańcy strefy podmiejskiej, korzystają z usług zlokalizowanych w mieście 
centralnym. Generuje to koszty społeczne, które związane są w dużej mierze z koniecznością 
utrzymania placówek, z których korzystają mieszkańcy również spoza obszaru danej gminy. Wśród 
osób zamieszkujących tereny podmiejskie powszechnie uznaje się, że miasta prezentują wyższy 
poziom i standard kształcenia, a w konsekwencji umożliwiają młodym osobom lepszy rozwój i start  
w dorosłe życie. Kluczowym problemem jest również fakt, iż gminy podmiejskie (w szczególności 
wiejskie) nie są w stanie nadążyć z rozbudowywaniem infrastruktury edukacyjnej na terenach,  
w których w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby ludności. 

 

4.2.2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych odnosi się do tej grupy uczniów, która nie może 
podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Potrzebują oni pomocy 
pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania, specjalnych metod, dostosowanych do ich 
potrzeb, możliwości, ograniczeń. 
  

                                                           
76 Walaszek M. Dostępność żłobków, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej na tle przemian 
demograficznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2013 r. 
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Tab. 14. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie wielkopolskim według 
powiatów w 2008 i 2014 roku 

Przekrój terytorialny 

Liczba uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Odsetek uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Oddziały specjalne przy 
szkołach 

szkoły 
podstawowe 

gimnazja 
szkoły 

podstawowe 
gimnazja 

szkoły 
podstawowe 

gimnazja 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

WIELKOPOLSKIE 4 025 3 773 2 907 2 540 1,9 1,7 2,2 2,4 39 52 33 47 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 2 300 2 188 1 861 1 627 1,9 1,6 2,2 2,4 32 45 33 43 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 1 725 1 585 1 046 913 1,9 1,7 2,3 2,4 7 7 0 4 

Powiat jarociński 74 66 54 46 1,5 1,4 1,8 1,9 0 1 0 1 

Powiat kaliski 124 101 114 79 2,3 2,0 3,5 3,0 0 0 0 1 

Powiat kępiński 71 44 21 31 1,8 1,1 0,9 1,7 0 0 0 0 

Powiat krotoszyński 109 107 58 67 2,0 2,1 1,8 2,5 0 0 0 0 

Powiat ostrowski 148 163 113 93 1,5 1,6 1,8 1,9 0 0 0 0 

Powiat ostrzeszowski 48 56 35 21 1,2 1,5 1,5 1,1 1 1 0 0 

Powiat pleszewski 12 48 10 25 0,3 1,1 0,4 1,2 0 0 0 0 

Powiat m. Kalisz 61 70 14 52 1,0 1,1 0,4 1,7 0 2 0 2 

Powiat gnieźnieński 100 170 82 78 1,1 1,7 1,4 1,7 1 0 3 0 

Powiat kolski 115 85 104 92 1,9 1,5 2,8 3,3 0 1 0 0 

Powiat koniński 295 160 141 135 3,2 1,9 2,5 3,3 6 2 0 2 

Powiat słupecki 89 61 82 52 2,2 1,6 3,3 2,7 0 0 0 0 

Powiat turecki 79 68 39 45 1,4 1,2 1,1 1,7 0 0 0 0 

Powiat wrzesiński 61 70 46 40 1,2 1,3 1,6 1,6 0 2 0 0 

Powiat m. Konin 101 125 100 51 2,1 2,8 3,1 2,0 1 0 0 1 

Powiat gostyński 138 126 92 117 2,8 2,5 2,9 5,0 0 0 0 0 

Powiat grodziski 73 110 92 86 2,0 2,9 4,3 5,1 0 2 0 3 

Powiat kościański 85 76 41 40 1,6 1,5 1,2 1,6 0 0 0 0 

Powiat leszczyński 67 51 40 46 1,9 1,3 2,0 2,7 0 1 0 0 

Powiat międzychodzki 22 33 36 28 0,9 1,3 2,4 2,4 0 0 0 0 

Powiat nowotomyski 124 90 83 51 2,4 1,7 2,8 2,0 0 1 5 1 

Powiat rawicki 93 70 75 76 2,3 1,6 3,1 3,9 0 1 3 3 

Powiat wolsztyński 25 60 17 23 0,6 1,4 0,7 1,1 0 0 0 0 

Powiat m. Leszno 63 72 41 44 1,6 1,7 1,7 2,0 0 0 0 0 

Powiat chodzieski 62 62 34 46 1,9 1,9 1,7 2,7 0 0 0 0 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 176 188 140 72 2,9 3,2 3,7 2,4 5 8 6 6 

Powiat pilski 393 189 92 114 4,4 2,1 1,6 2,7 12 0 0 3 

Powiat wągrowiecki 118 94 110 50 2,4 1,9 3,8 2,0 0 1 0 1 

Powiat złotowski 79 65 193 66 1,7 1,4 6,5 2,8 0 0 3 0 

Powiat obornicki 25 53 15 24 0,6 1,3 0,7 1,3 0 0 0 0 

Powiat poznański 146 233 181 134 0,7 0,9 1,7 1,3 2 7 7 12 

Powiat szamotulski 115 77 45 70 2,0 1,3 1,4 2,4 0 0 0 0 

Powiat średzki 115 88 89 61 3,1 2,3 4,1 3,5 0 7 0 5 

Powiat śremski 49 45 26 31 1,2 1,0 1,0 1,5 1 2 1 1 

Powiat m. Poznań 570 597 452 454 2,1 1,9 2,8 3,3 10 13 5 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Wśród dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do szkół podstawowych w 2014 roku było 
3 773 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym  
– 2 540 uczniów. Do tej grupy zaliczono: uczniów uczących się w oddziałach specjalnych, 
integracyjnych, ogólnodostępnych (stanowi ona podgrupę dominującą – 83,6% wszystkich uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), niepełnosprawnych indywidualnie nauczanych oraz 
uczniów w klasach terapeutycznych i wyrównawczych. Lokalizacja oddziałów specjalnych związana 
jest głównie z miastami. Ponad połowa uczniów w 2014 roku zamieszkiwała miasta – odpowiednio 
58,0% uczniów szkół podstawowych oraz 64,1% uczniów gimnazjów. 
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Od 2008 roku liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zmalała o 6,3%  
w przypadku dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz o 12,6% w przypadku uczniów  
w wieku gimnazjalnym. Od 2010 roku wartości pozostają ustabilizowane, jednak liczba uczniów szkół 
podstawowych nieznacznie wzrasta, a przedstawicieli drugiej grupy maleje. 

 
Ryc. 96. Odsetek uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz oddziały specjalne w szkołach 

podstawowych w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Największa liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2014 roku (powyżej 150 

osób) wystąpiła w powiatach: m. Poznań (597 uczniów) i poznańskim (233 uczniów) oraz pilskim  
(189 uczniów), czarnkowsko-trzcianeckim (188 uczniów), gnieźnieńskim (170 uczniów), ostrowskim 
(163 uczniów), konińskim (160 uczniów). Najmniej uczniów z tej grupy zamieszkiwało powiaty: 
międzychodzki (33 uczniów), kępiński (44 uczniów), śremski (45 uczniów) i pleszewski (48 uczniów). 
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Ryc. 97. Odsetek uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz oddziały specjalne w gimnazjach 
w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

4.2.3. Jakość kształcenia - wyniki egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalnych 

Jakość kształcenia w szkołach podstawowych w Wielkopolsce, mierzona wynikiem sprawdzianu 
szóstoklasistów, wskazuje na niezadowalający poziom edukacji na tym etapie w porównaniu do 
innych województw – uczniowie osiągają coraz gorsze wyniki. W 2007 roku średnia liczba punktów 
uzyskanych na sprawdzianie szóstoklasistów w województwie wielkopolskim wyniosła 26,1 punktów 
(tj. 65,3% przy maksymalnym wyniku 40 punktów), natomiast w 2014 roku już tylko 25,2 punktów 
(63,0%), przy średniej dla kraju 26,6 w 2007 roku i 25,8 w roku 201477, co stanowiło odpowiednio 
66,5% i 64,5% możliwych punktów do uzyskania. 
  

                                                           
77 Na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu. 
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Ryc. 98. Wyniki egzaminu gimnazjalnego według wybranych przedmiotów w województwie wielkopolskim 
w 2015 roku 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

 
Po zmianie sposobu przeprowadzania egzaminów, od 2015 roku sprawdzian składa się z dwóch 

części: pierwszej – zawierającej zadania z języka polskiego i matematyki, drugiej – zawierającej 
zadania z języka obcego nowożytnego. Uczniowie z Wielkopolski w części pierwszej zdobyli ogółem 
65% punktów, przy czym z języka polskiego 71% (w kraju 73%), a z matematyki 59% (w kraju 61%).  
Z kolei z języka angielskiego (najbardziej popularny wybór języka obcego, tj. przez 93% uczniów) – 
77% (w kraju 78%). 

Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obejmują sprawdzenie wiedzy w zakresie 
przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz wybranego języka nowożytnego. 
Gimnazjaliści w Wielkopolsce w części humanistycznej lepiej radzili sobie z historii i wiedzy  
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o społeczeństwie niż z języka polskiego, natomiast z zakresu matematyczno-przyrodniczego wyższe 
wyniki uzyskiwali z przedmiotów przyrodniczych. Najczęściej wybieranymi przez gimnazjalistów 
językami nowożytnymi były angielski i niemiecki na poziomie podstawowym, przy czym wyniki 
zdających egzamin z języka angielskiego były znacznie lepsze. Ogólnie wyniki egzaminów  
w przypadku wszystkich przedmiotów corocznie znajdują się na poziomie nieznacznie niższym od 
średniej krajowej. 

 
Ryc. 99. Wyniki egzaminu gimnazjalnego według wybranych przedmiotów w odniesieniu do średniej 

w województwie wielkopolskim w 2015 roku 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu* 

* klasa „zbliżony do średniej” obejmuje powiaty o wynikach egzaminów o odchyleniu +/- 1 p.proc. 
w stosunku do średniej wojewódzkiej 
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Tab. 15. Wyniki poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w województwie wielkopolskim 
w latach 2012-2015 

Przedmioty 

Średni wynik procentowy 

województwo wielkopolskie Polska 

2012 2013 2014 2015 2015 

Część humanistyczna 
język polski 63 60 65 59 62 

historia i wiedza o 
społeczeństwie 

60 57 58 63 64 

Część matematyczno-
przyrodnicza 

matematyka 49 48 47 47 48 
przedmioty 

przyrodnicze 
46 58 51 49 50 

Języki nowożytne 
(poziom podstawowy) 

angielski 62 62 65 65 67 

niemiecki 56 57 53 55 57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

 
 

4.3. Szkoły ponadgimnazjalne 
4.3.1. Liczba szkół i uczniów oraz powszechność nauki według rodzajów szkół 

Działalność szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęła się w 2002 roku w wyniku wdrażania II etapu 
reformy systemu nauczania. Szkoły ponadgimnazjalne są trzecim, przy czym nieobowiązkowym 
poziomem kształcenia. Uczniowie rozpoczynają w nich naukę po ukończeniu gimnazjum. Do szkół 
ponadgimnazjalnych zalicza się78: 

• zasadnicze szkoły zawodowe (ZSZ) – których ukończenie potwierdzane jest dyplomem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po zdanym egzaminie potwierdzającym 
kwalifikacje w danym zawodzie (czas trwania nauki obejmuje 2 lub 3 lata), 

• licea ogólnokształcące – których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego (po 3 latach nauki), 

• technika – ich ukończenie umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie oraz 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym (okres trwania nauki 
to 4 lata), 

• szkoły policealne – przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie średnie, 
umożliwiają uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (czas nauczania 
nie przekracza 2,5 roku), 

• Szkoły specjalne przysposabiające do pracy – obejmujące uczniów z upośledzeniem 
umysłowym (umiarkowanym lub znacznym) oraz osoby z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi (nauka trwa 3 lata). 

Od roku szkolnego 2012/2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej zlikwidowało licea profilowane, 
uzupełniające licea ogólnokształcące oraz technika uzupełniające. Placówki te zostały zastąpione 
przez licea ogólnokształcące dla dorosłych79. 

Absolwenci ZSZ, którzy chcą dalej kontynuować naukę, rozpoczynają dalsze kształcenie od 
drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Natomiast absolwenci liceów 
ogólnokształcących oraz techników mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych,  
a w przypadku zdanego egzaminu maturalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej. 

W Wielkopolsce zlokalizowanych jest 805 szkół ponadgimnazjalnych (dla młodzieży i dorosłych) 
o różnych typach kształcenia oraz 207 szkół policealnych. Liczba szkół maleje, a spadek z roku na rok 
jest coraz większy – w 2014 roku w stosunku do 2013 roku wyniósł 7,5% przy 8,6% w kraju. 
Większość szkół ponadgimnazjalnych stanowią licea ogólnokształcące – 349 placówek (43%), 

                                                           
78 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 
79 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 
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natomiast 256 placówek (32%) to technika, zaś pozostałe, tj. 200 placówek (25%), to zasadnicze 
szkoły zawodowe. 

 
Tab. 16. Liczba szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim według powiatów 

w latach 2010 i 2014 

Przekrój terytorialny 

ponadgimnaz-
jalne (bez 

policealnych) 

licea 
ogólnokształ

-cące 

zasadnicze 
zawodowe 

licea 
profilowane 

technika  policealne 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

WIELKOPOLSKIE 1 006 805 430 349 210 200 48 0 318 256 294 207 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 854 694 391 321 179 169 43 0 241 204 270 196 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 152 110 39 27 31 31 5 0 77 52 24 11 

Powiat jarociński 16 13 8 7 5 3 0 0 3 3 3 

Powiat kaliski 11 10 1 3 2 2 0 0 8 5 2 1 

Powiat kępiński 11 9 4 4 3 3 0 0 4 2 0 0 

Powiat krotoszyński 26 24 8 8 8 8 2 0 8 8 9 6 

Powiat ostrowski 44 33 19 16 10 7 3 0 12 10 13 9 

Powiat ostrzeszowski 15 9 5 3 4 4 1 0 5 2 2 0 

Powiat pleszewski 17 12 6 4 5 4 2 0 4 4 2 2 

Powiat m. Kalisz 46 33 22 14 9 6 2 0 13 13 28 21 

Powiat gnieźnieński 52 44 19 16 12 11 2 0 19 17 16 8 

Powiat kolski 42 29 12 9 6 7 2 0 22 13 6 3 

Powiat koniński 26 22 6 7 5 5 3 0 12 10 4 3 

Powiat słupecki 29 21 9 6 4 4 2 0 14 11 4 2 

Powiat turecki 13 11 6 5 3 3 0 0 4 3 3 2 

Powiat wrzesiński 13 11 7 5 3 3 0 0 3 3 5 3 

Powiat m. Konin 45 33 21 14 7 8 6 0 11 11 19 10 

Powiat gostyński 23 20 8 8 6 6 1 0 8 6 2 1 

Powiat grodziski 10 6 3 2 2 2 1 0 4 2 3 2 

Powiat kościański 22 18 12 9 5 6 0 0 5 3 4 3 

Powiat leszczyński 6 8 2 3 4 5 0 0 0 0 1 1 

Powiat międzychodzki 9 10 3 4 2 3 1 0 3 3 2 2 

Powiat nowotomyski 24 18 11 7 5 5 1 0 7 6 3 2 

Powiat rawicki 20 21 8 10 6 6 0 0 6 5 6 3 

Powiat wolsztyński 18 15 7 6 4 4 2 0 5 5 2 2 

Powiat m. Leszno 32 25 17 11 7 6 0 0 8 8 21 11 

Powiat chodzieski 15 15 6 6 3 3 1 0 5 6 1 0 

Powiat czarnkowsko-
trzcianecki 

37 28 12 12 8 6 3 0 14 10 8 4 

Powiat pilski 52 40 18 15 12 11 2 0 20 14 21 16 

Powiat wągrowiecki 17 17 3 4 5 6 1 0 8 7 4 1 

Powiat złotowski 20 15 9 5 5 5 0 0 6 5 4 5 

Powiat obornicki 13 14 4 6 4 4 0 0 5 4 1 2 

Powiat poznański 54 35 33 19 10 9 2 0 9 7 8 4 

Powiat szamotulski 23 21 8 8 6 5 1 0 8 8 2 2 

Powiat średzki 21 19 8 9 3 4 1 0 9 6 2 1 

Powiat śremski 19 18 8 9 3 3 1 0 7 6 3 4 

Powiat m. Poznań 165 128 97 75 24 23 5 0 39 30 81 68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Malejąca liczba szkół jest wynikiem zmniejszającej się liczby młodzieży w wieku szkolnym  

– w roku 2014 w stosunku do roku 2013 spadek wyniósł 2,7%, podczas gdy w latach wcześniejszych 
średniorocznie wynosił nawet 5%. W 2014 roku liczba uczniów osiągnęła stan 136 495 osób. 
Analogicznie do liczby szkół dominującą grupę uczniów stanowili licealiści – 62 626 osób (45,9%), 
następnie uczniowie średnich szkół zawodowych (techników) – 48 778 osób (35,7%) i ZSZ – 25 091 
osób (18,4%). 

Od dwóch lat rośnie liczba uczniów liceów ogólnokształcących przypadających na 1 szkołę, a od 
roku także uczniów szkół zasadniczych zawodowych oraz techników, co stanowi odwrócenie 
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dotychczasowego trendu. Wynika to jednak głównie z likwidacji części tego typu szkół, mających 
miejsce w ostatnich latach w województwie. 

 
Tab. 17. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 

2010 i 2014  

Przekrój terytorialny 

ponadgimnaz-
jalne (bez 

policealnych) 

licea 
ogólnokształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

licea 
profilowane 

technika policealne 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

WIELKOPOLSKIE 162 733 136 495 72 586 62 626 27 903 25 091 4 249 0 57 995 48778 25 040 21 616 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 149 864 127 114 69 974 60 112 26 381 23 828 4 022 0 49 487 43 174 23 842 21 036 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 12 869 9 381 2 612 2 514 1 522 1 263 227 0 8 508 5 604 1 198 580 

Powiat jarociński 3 599 3 429 1 648 1 402 627 614 0 0 324 1 413 307 432 

Powiat kaliski 1 162 757 48 185 162 26 0 0 952 546 20 11 

Powiat kępiński 2 562 1 972 893 701 588 500 0 0 1 081 771 0 0 

Powiat krotoszyński 3 965 3 287 1 318 971 879 841 112 0 1 656 1 475 512 329 

Powiat ostrowski 8 054 6 841 3 518 3 150 1 512 1 167 158 0 2 866 2 524 929 1 016 

Powiat ostrzeszowski 2 593 2 144 759 616 495 513 19 0 1 320 1 015 49 0 

Powiat pleszewski 2 780 2 073 907 620 666 571 266 0 941 882 136 96 

Powiat m. Kalisz 9 079 7 768 4 645 4 096 1 343 1 051 53 0 3 038 2 621 2 176 1 465 

Powiat gnieźnieński 6 989 5 795 3 188 2 757 1 432 1 148 153 0 2 216 1 890 827 801 

Powiat kolski 4 514 3 545 1 543 1 398 737 642 227 0 2 007 1 505 176 78 

Powiat koniński 1 781 1 118 747 617 281 225 132 0 621 276 178 138 

Powiat słupecki 2 584 2 257 917 714 519 539 215 0 933 1 004 75 47 

Powiat turecki 4 327 3 465 1 689 1 444 659 524 0 0 1 979 1 497 123 191 

Powiat wrzesiński 3 429 2 907 1 247 989 745 593 0 0 1 437 1 325 222 114 

Powiat m. Konin 9 298 7 943 4 150 3 958 1 335 1 274 715 0 3 098 2 711 2 024 1 563 

Powiat gostyński 3 489 2 964 1 227 1 205 931 811 82 0 1 249 948 157 85 

Powiat grodziski 2 261 1 839 438 493 583 556 79 0 1 161 790 233 133 

Powiat kościański 3 221 2 821 1 416 1 367 878 847 0 0 927 607 368 194 

Powiat leszczyński 247 288 68 79 179 209 0 0 0 0 6 3 

Powiat międzychodzki 1 285 1 257 331 377 297 274 75 0 582 606 102 63 

Powiat nowotomyski 3 392 3 094 1 341 1 176 863 850 115 0 1 073 1 068 290 25 

Powiat rawicki 2 952 2 471 1 170 1 073 760 720 0 0 1 022 678 385 125 

Powiat wolsztyński 2 936 2 734 883 1 007 804 755 102 0 1 147 972 85 22 

Powiat m. Leszno 7 254 5 842 3 259 2 795 984 770 0 0 3 011 2 277 1 456 1 678 

Powiat chodzieski 2 596 1 903 1 057 923 534 504 405 0 600 476 19 0 

Powiat czarnkowsko-
trzcianecki 

4 558 3 797 1 585 1 414 866 716 259 0 1 848 1 667 423 162 

Powiat pilski 7 902 6 204 3 703 2 820 923 934 131 0 3 145 2 450 1 856 1 696 

Powiat wągrowiecki 3 058 2 715 879 932 784 739 99 0 1 296 1 044 236 159 

Powiat złotowski 2 601 1 983 938 673 560 554 0 0 1 103 756 189 93 

Powiat obornicki 2 164 1 841 638 663 508 515 0 0 1 018 663 18 109 

Powiat poznański 4 265 4 044 2 259 1 726 967 1 197 41 0 998 1 121 250 210 

Powiat szamotulski 3 416 2 903 1 255 1 131 822 768 87 0 1 252 1 004 112 97 

Powiat średzki 2 694 2 064 1 117 978 539 445 39 0 999 641 54 22 

Powiat śremski 2 937 2 732 891 1 034 564 480 212 0 1 270 1 218 67 253 

Powiat m. Poznań 32 789 27 698 20 914 17 142 2 577 2 219 473 0 8 825 8 337 10 980 10 206 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W technikach dla młodzieży80 (bez specjalnych) uczniowie najczęściej kształcili się na 

następujących kierunkach (dane za 2014 rok): z dziedziny usług dla ludności (20,1% ogółu uczniów 
techników), inżynieryjno-technicznych (19,6% ogółu uczniów techników), technologii 
teleinformacyjnych (15,4% ogółu uczniów techników), biznesu i administracji (12,6% ogółu uczniów 
techników) oraz społecznych (10,9% ogółu uczniów techników). Najmniej popularne okazały się 
kierunki związane z rybactwem, medycyną, fizyką, leśnictwem, i transportem. Z kolei w ZSZ najwięcej 

                                                           
80 Łącznie z technikami uzupełniającymi, liceami profilowanymi oraz szkołami ogólnokształcącymi, szkołami artystycznymi dającymi 
uprawnienia zawodowe. 
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osób wybierało kierunki w zakresie usług dla ludności (23,1% ogółu uczniów ZSZ), 
inżynieryjno-techniczne (37,7% uczniów ZSZ), a także produkcji i przetwórstwa (14,5% ogółu uczniów 
ZSZ), biznesu i administracji (13,1% ogółu uczniów ZSZ) oraz architektury i budownictwa (10,5%). 
Znikomy udział posiadały dziedziny artystyczne i związane z rolnictwem. 

 
Ryc. 100. Udział szkół zawodowych oraz uczniów w podziale na typy szkół ponadgimnazjalnych 

w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Dopełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym umożliwiają szkoły policealne.  

W polskim systemie edukacji są one przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Aby móc kształcić 
się w szkole policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, przy czym matura nie jest 
wymagana. W województwie wielkopolskim w 2014 roku funkcjonowało 207 placówek tego typu,  
w których kształciło się 21 616 uczniów. Liczba słuchaczy szkół policealnych, podobnie jak uczniów 
pozostałych szkół maleje. 

W przypadku szkół policealnych zdecydowanie najwięcej słuchaczy w 2014 roku wybrało 
kierunki medyczne – aż 70,5% ogółu uczniów szkół policealnych. Od 5% do 10% uczniów wybierało 
takie dziedziny, jak: usługi dla ludności, społeczne i artystyczne. Najmniej popularne okazały się 
specjalności: weterynaryjna i technologii teleinformatycznych. 
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Ryc. 101. Udział uczniów szkół zasadniczych w podziale na dziedziny kształcenia w województwie wielkopolskim 
według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Większość szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim zlokalizowana jest  

w dużych ośrodkach miejskich. Fakt ten powinien być jak najbardziej zrozumiały, tym bardziej, że 
taka sytuacja prowadzi do koncentracji nakładów w danej konkretnej lokalizacji, pozwalając na lepszy 
jakościowo i bardziej efektywny rozwój placówki. Kluczowym elementem staje się w związku z tym 
rozwój komunikacji i polepszenie dostępności przestrzennej obiektów dla uczniów, którzy często 
zmuszeni są do dojazdów do wybranych przez siebie szkół. 

Brak wystarczającego powiązania kształcenia zawodowego z otoczeniem gospodarczym był 
impulsem do rozpoczęcia w 2012 roku modernizacji kształcenia zawodowego. Jednym z nowych 
rozwiązań stała się możliwość tworzenia centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia 
ustawicznego, oferujących uzyskanie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych. W Wielkopolsce zidentyfikowano 57 tego typu placówek, prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 

• 13 Centrów Kształcenia Praktycznego (CKP), 

• 19 Centrów Kształcenia Ustawicznego (CKU), 
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• 16 Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODDZ), 

• 2 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) oraz 7 Wielkopolskich 

Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU). 

 
Ryc. 102.Rozmieszczenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego 

w województwie wielkopolskim według powiatów  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 

w województwie wielkopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT. Poznań. 2015 r. 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący CKP, 

CKU i ODDZ może je połączyć w zespół zwany CKZiU. W skład CKZiU powinna wchodzić co najmniej 
jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. Należy jednak pamiętać, że CKZiU mogą tworzyć 
także placówki inne niż CKP, CKU i ODDZ. Mogą to być np. szkoły dla dorosłych (licea dla dorosłych, 
szkoły policealne) lub szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (technika, ZSZ). 

W ramach badania pn. Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego  
i ustawicznego w województwie wielkopolskim, zrealizowanego na zlecenie Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, z 43 szkołami przeprowadzono wywiady ankietowe, 
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których wyniki przedstawiono poniżej81. Rozmieszczenie poszczególnych typów placówek  
w województwie nie jest równomierne – prowadzą one działalność na terenie 26 z 35 powiatów. 
Powiaty, w których jednostki te nie funkcjonują, położone są głównie w zachodniej części regionu  
i należą do nich: grodziski, jarociński, koniński, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, 
ostrzeszowski oraz szamotulski. 

Niemniej jednak w Wielkopolsce działają także inne placówki pozwalające na zdobycie wiedzy  
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Są to jednostki prowadzone przez inne 
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, zarówno publiczne (np. w Rawiczu i we Wronkach 
funkcjonują CKU prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i działające przy Zakładach Karnych 
zlokalizowanych w tych miastach), jak i prywatne (centra szkoleniowe i edukacyjne)82. Należy 
zaznaczyć, że kwalifikacyjne kursy zawodowe w formach pozaszkolnych prowadzone są także przez 
szkoły i zespoły szkół z pominięciem tworzenia centrów kształcenia ustawicznego lub praktycznego. 

Zasadnicze różnice między poszczególnymi podmiotami dotyczą przeznaczenia oferty 
jednostek oświatowych, skierowanej do danych kategorii osób – CKU przeznaczone są przede 
wszystkim dla osób dorosłych, natomiast CKP dla uczniów szkół. ODDZ przeznaczone są zarówno dla 
osób dorosłych, jak i osób do 18. roku życia, podobnie jak CKZiU. 

 
Ryc. 103. Liczba powiatów, w których odbywa się kształcenie w zawodach znajdujących się w ofercie placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego na poziomie ZSZ w województwie wielkopolskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 

w województwie wielkopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT. Poznań. 2015 r. 

 

                                                           
81 Bondyra K., Becella P., Jagodziński W., Wojtkowiak M. Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w 
województwie wielkopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Poznań. 
2015 r. 
82 Podmioty te nie były objęte badaniem ankietowym, ponieważ głównym celem badania była charakterystyka potencjału placówek 
publicznych prowadzonych przez JST. Do tej grupy podmiotów jest bowiem rozważane udzielenie wsparcia w ramach funduszy UE. 
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Przedmiotowe jednostki oświatowe prowadzą zarówno szkolne, jak i pozaszkolne formy 
edukacji zawodowej. Spośród 57 placówek zlokalizowanych w Wielkopolsce ofertę kształcenia  
w formach szkolnych zidentyfikowano w przypadku 47 placówek, które kształciły w 94 zawodach.  
Z kolei na poziomie ZSZ kształcono w 35 zawodach, na poziomie technikum – w 38, natomiast na 
poziomie szkoły policealnej – w 29 zawodach. Spośród 57 analizowanych placówek, na poziomie ZSZ 
kształciło 30 placówek, na poziomie technikum – 29 placówek, na poziomie szkoły policealnej  
– 17 placówek. Kształcenie w formach szkolnych oferowały placówki prowadzące działalność na 
obszarze 22 z 26 powiatów. 

W zdecydowanej większości placówek (w 72,1% badanych szkół) przeprowadzano egzaminy 
zawodowe. W grupie 60 zawodów większość stanowiły zawody techniczne. 

 
Ryc. 104. Liczba powiatów, w których odbywa się kształcenie w zawodach znajdujących się w ofercie placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego na poziomie technikum w województwie wielkopolskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 

w województwie wielkopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT. Poznań. 2015 r. 

 
Istotna w ramach kształcenia zawodowego jest współpraca szkół z potencjalnymi 

pracodawcami. Najczęściej podejmowaną formą współpracy były odwiedziny uczniów i słuchaczy  
w zakładach pracy (w przypadku niemal 82,5% jednostek objętych badaniem), przy czym prawie 60% 
respondentów organizowało u pracodawców praktyczną naukę zawodu. Problematyczne okazało się 
nawiązywanie, kształtowanie i podtrzymywanie relacji z pracodawcami, do czego z reguły szkoły nie 
były przygotowane – w tym zakresie wiele zależy od kompetencji managerskich dyrektorów i ich 
nastawienia na tego typu aktywności. 

Z urzędami pracy współpracowała większość badanych placówek kształcenia zawodowego  
i ustawicznego w tym wszystkie CKU oraz WSCKiU. Brak współpracy z urzędem pracy zadeklarowało 
siedem ODDZ (Chodzież, Gniezno, Kalisz, Piła, Mosina, Słupca, Września), trzy CKP (Kalisz, Konin, 
Września) oraz CKZiU w Wyrzysku. Najczęściej podejmowaną formą współpracy z urzędami pracy 
było uczestnictwo placówek w targach pracy organizowanych przez PUP (wskazane przez 17 
respondentów). Współpraca ta miała zatem charakter sporadyczny, ale w pewnym sensie aktywny. 



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

 

 

126 

Piętnastu dyrektorów placówek zadeklarowało zorganizowanie kursów dla osób bezrobotnych 
skierowanych przez PUP. Jedenastu respondentów zadeklarowało, że bierze udział w konsultowaniu 
programów aktywizacyjnych przygotowywanych przez PUP. Zaskakująco małą liczbę wskazań 
zanotowano w zakresie otrzymywania/dostępu do ofert pracy PUP83 oraz przeprowadzania 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje dla klientów publicznych służb zatrudnienia. 

 
Ryc. 105.Liczba powiatów, w których odbywa się kształcenie w zawodach znajdujących się w ofercie placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego na poziomie szkoły policealnej w województwie wielkopolskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 

w województwie wielkopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT. Poznań. 2015 r. 

 
 

4.3.2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

W województwie wielkopolskim w 2014 roku zlokalizowanych było 89 ponadgimnazjalnych 
szkół specjalnych, w których kształciło się łącznie 2 211 uczniów. Do 2013 roku liczba ta malała,  
a w 2014 zanotowano nieznaczny jej wzrost. Jednocześnie obserwuje się wzrost liczby szkół 
specjalnych, przez co maleje liczba uczniów przypadająca na 1 szkołę. W przypadku uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma to ogromne znaczenie z uwagi na specyfikę prowadzenia 
zajęć oraz konieczność stosowania specjalnego programu nauczania i metod nauki. 

W zakresie liczby szkół oraz uczniów dominowały szkoły specjalne przysposabiające do pracy 
zawodowej (50,6% szkół; 44,1% uczniów) oraz zasadnicze specjalne szkoły zawodowe dla młodzieży 
(34,8% szkół; 45,4% uczniów). Mniej popularne były licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży, 
których udział w ogólnej liczbie ponadgimnazjalnych szkół specjalnych wyniósł 7,9%, a odsetek 
uczniów liceów – 6,2%. Poniżej 4% kształtował się udział pozostałych szkół, zarówno techników 
specjalnych dla młodzieży, jak i szkół policealnych skierowanych do tej grupy. 

W ponadgimnazjalnych szkołach specjalnych najwięcej osób kształciło się na kierunkach 
związanych z usługami dla ludności (21,9% ogółu uczniów). Od 3% do 7% uczniów wybierało 
kształcenie w zakresie technologii teleinformacyjnych, architektury i budownictwa, biznesu  
i administracji oraz rolnictwa. Znikomy udział posiadały dziedziny artystyczne, społeczne, medyczne 
oraz higieny i bezpieczeństwa pracy. 

                                                           
83 Wynik ten częściowo można wytłumaczyć pewną formą zachowań konkurencyjnych ze strony PUP – zgodnie z tą logiką dostęp do 
ogłoszeń i pracodawców jest dobrem rzadkim, przeznaczonym jedynie dla ograniczonej puli osób zarejestrowanych w PUP i mogących 
uzyskać dostęp do nich tylko za jego pośrednictwem. Naturalnie podnosi to niezbędność i wartość tego rodzaju usług z uwagi na kryterium 
dostępowe. 
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Tab. 18. Liczba szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w województwie wielkopolskim 
według powiatów w 2014 roku 

Przekrój terytorialny 

licea 
ogólnokształ

-cące 
specjalne dla 

młodzieży 

szkoły 
policealne 

dla 
młodzieży 
specjalne 

technika dla 
młodzieży 
specjalne 

szkoły 
specjalne 

przysposabia
-jące do 

pracy 
zawodowej 

zasadnicze 
szkoły 

zawodowe 
dla 

młodzieży 
specjalne 

RAZEM 

ob. os. ob. os. ob. os. ob. os. ob. os. ob. os. 

WIELKOPOLSKIE 7 136 3 32 3 65 45 974 31 1 004 89 2 211 

WIELKOPOLSKIE - MIASTO 5 115 3 32 3 65 33 822 28 900 72 1 934 

WIELKOPOLSKIE - WIEŚ 2 21 0 0 0 0 12 152 3 104 17 277 

Powiat jarociński 0 0 0 0 0 0 1 31 0 0 1 31 

Powiat kaliski 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 1 8 

Powiat kępiński 0 0 0 0 0 0 1 25 1 6 2 31 

Powiat krotoszyński 0 0 0 0 0 0 3 74 1 59 4 133 

Powiat ostrowski 0 0 0 0 0 0 1 36 0 0 1 36 

Powiat ostrzeszowski 0 0 0 0 0 0 1 28 1 17 2 45 

Powiat pleszewski 0 0 0 0 0 0 1 26 1 38 2 64 

Powiat m. Kalisz 0 0 0 0 2 52 1 50 1 59 4 161 

Powiat gnieźnieński 0 0 0 0 0 0 2 53 2 86 4 139 

Powiat kolski 0 0 0 0 0 0 1 26 1 35 2 61 

Powiat koniński 0 0 0 0 0 0 2 24 1 17 3 41 

Powiat słupecki 0 0 0 0 0 0 1 23 1 19 2 42 

Powiat turecki 0 0 0 0 0 0 1 26 1 15 2 41 

Powiat wrzesiński 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 1 39 

Powiat m. Konin 0 0 0 0 0 0 1 31 1 25 2 56 

Powiat gostyński 0 0 0 0 0 0 1 18 1 22 2 40 

Powiat grodziski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powiat kościański 0 0 0 0 0 0 1 37 1 43 2 80 

Powiat leszczyński 2 21 1 3 0 0 2 20 1 34 6 78 

Powiat międzychodzki 0 0 0 0 0 0 1 10 1 21 2 31 

Powiat nowotomyski 0 0 0 0 0 0 1 36 0 0 1 36 

Powiat rawicki 0 0 0 0 0 0 1 14 1 33 2 47 

Powiat wolsztyński 0 0 0 0 0 0 1 31 1 24 2 55 

Powiat m. Leszno 0 0 0 0 0 0 1 18 1 38 2 56 

Powiat chodzieski 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 1 14 

Powiat pilski 0 0 0 0 0 0 2 18 3 137 5 155 

Powiat wągrowiecki 0 0 0 0 0 0 1 21 1 28 2 49 

Powiat złotowski 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 1 25 

Powiat obornicki 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 1 15 

Powiat poznański 1 21 0 0 0 0 2 31 2 44 5 96 

Powiat szamotulski 0 0 0 0 0 0 1 22 1 10 2 32 

Powiat średzki 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 

Powiat śremski 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 1 12 

Powiat m. Poznań 4 94 2 29 1 13 6 161 4 155 17 452 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Ryc. 106. Odsetek uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz liczba ponadgimnazjalnych szkół 
specjalnych w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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4.3.3. Jakość kształcenia – zdawalność egzaminów maturalnego i zawodowego 

Do egzaminów potwierdzających zdobyte wykształcenie ponadgimnazjalne zalicza się egzamin 
maturalny (dla uczniów z wykształceniem ogólnym) oraz, w przypadku wykształcenia zawodowego, 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany także egzaminem zawodowym. Od 2010 
roku w skład przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym 
zalicza się język polski, matematykę oraz wybrany język obcy nowożytny. Ponadto uczniowie mają 
możliwość wyboru dodatkowego dowolnego przedmiotu lub kilku na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym, które będą brane pod uwagę przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na konkretnym 
kierunku. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości trzeba uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby 
punktów. 

 
Ryc. 107. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 
W 2014 roku w województwie wielkopolskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 25 274 

osób, w tym 62,1% absolwentów liceów oraz 34,2% absolwentów techników. Zdawalność egzaminu 
maturalnego odnosi się do osób, które przystąpiły do pięciu egzaminów obowiązkowych.  
W województwie wielkopolskim egzamin maturalny w 2014 roku zdało 69,9% maturzystów,  
a zdawalność egzaminu była porównywalna do zdawalności w kraju (71,0%). Najlepszy wynik 
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osiągnęli absolwenci w województwie lubuskim, gdzie egzamin maturalny zdało 73,6% maturzystów. 
Najwyższą zdawalność w Wielkopolsce osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących (79,9%), 
natomiast najsłabsi okazali się absolwenci szkół uzupełniających (10,7%).  

Podobnie jak w 2013 roku, najwyższy odsetek sukcesów osiągnęli absolwenci w powiecie 
wrzesińskim – 78,9%, zaś najniższą zdawalność uzyskali absolwenci z powiatu konińskiego – 40,4%. 
Powyżej średniej krajowej uplasowały się powiaty: kościański, ostrzeszowski, gostyński, jarociński,  
m. Poznań, m. Kalisz, m. Konin i czarnkowsko-trzcianecki. 

 
Ryc. 108. Zdawalność egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów 

w województwie wielkopolskim według powiatów w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 
Ryc. 109. Zdawalność egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów według powiatów 

w odniesieniu do średniej w województwie wielkopolskim w 2015 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu* 

* klasa „zbliżony do średniej” obejmuje powiaty o wynikach egzaminów o odchyleniu +/- 1 p.proc.  
w stosunku do średniej wojewódzkiej 

 
Zdawalność matury, zarówno w kraju, jak i województwie wielkopolskim, w 2014 roku była 

wyjątkowo niska – w poprzednich latach sięgała powyżej 80%.  
Od 2015 roku do obowiązkowych egzaminów w części pisemnej zalicza się egzamin  

z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (dla tego przedmiotu nie jest 
określony próg zaliczenia). W 2015 roku w województwie wielkopolskim do egzaminu maturalnego 
przystąpiło 24 654 osób, zdawalność wyniosła 73% i była niższa od zdawalności w kraju (74%). 
Najlepszy wynik osiągnęli absolwenci w województwie małopolskim, tj. 77%. W części pisemnej 
absolwenci w Wielkopolsce uzyskali następujące wyniki: język polski – 64% (66% w kraju), 
matematyka – 49% (55% w kraju), język angielski (najbardziej powszechny) – 71% (77% w kraju), a 
zdawalność wyniosła odpowiednio: 98%, 75% i 93% (w kraju: 98%, 82%, 97%). 
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Tab. 19. Zdawalność egzaminu maturalnego według województw w latach 2014 i 2015 

Województwo 2014 2015 

dolnośląskie 69% 73% 

kujawsko-pomorskie 71% 73% 

lubelskie 70% 73% 

lubuskie 74% 76% 

łódzkie 71% 74% 

małopolskie 73% 77% 

mazowieckie 71% 75% 

opolskie 70% 75% 

podkarpackie 71% 75% 

podlaskie 73% 75% 

pomorskie 71% 73% 

śląskie 71% 76% 

świętokrzyskie 71% 75% 

warmińsko-mazurskie 68% 71% 

wielkopolskie 70% 73% 

zachodniopomorskie 67% 70% 

Polska 71% 74% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Edukacyjnej 

 
Uczniowie liceów ogólnokształcących w większości zamierzają kontynuować naukę na studiach 

wyższych, na których rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu 
maturalnego. Dla tych absolwentów ważny jest zatem nie tylko fakt samego zdania matury, ale także 
uzyskanie możliwie jak najwyższego wyniku. Dla absolwentów techników istotne znaczenie ma także 
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który upoważnia ich do posługiwania się tytułem 
technika oraz zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia i prowadzenie działalności zawodowej tuż 
po ukończeniu szkoły średniej. Stąd też wiele osób, które kończą technika, nie przystępuje do 
egzaminu maturalnego, bądź też przystępuje bez przygotowania. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest zewnętrznym egzaminem państwowym, 
który ocenia poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu84. Od  
1 września 2012 roku nowe przepisy wprowadziły wiele zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym 
m.in. dotyczących egzaminu. Osobami, które mogą do niego przystąpić, są uczniowie lub absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczyli się w ZSZ, technikach, technikach uzupełniających  
i w szkołach policealnych, jak również osoby, które posiadają świadectwa szkolne uzyskane za 
granicą. Świadectwa te muszą być jednak uznane za równorzędne do świadectw ukończenia 
odpowiednich szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych w Polsce. Osoby, które ukończyły 
kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą również przystąpić do egzaminu. Egzamin zawodowy może być 
przeprowadzany w formie eksternistycznej dla osób, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią 
szkołę podstawową i co najmniej przez dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym 
wyodrębniono daną kwalifikację. Od 2015 roku egzamin zawodowy może być przeprowadzany  
w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych z właściwą komisją egzaminacyjną, a część 
pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

Na 11 825 zdających egzamin zawodowy w 2014 roku zdało 65,4% osób. Wysoką, 
przekraczającą 80%, zdawalność uzyskali zdający w zawodach: technik administracji, technik analityk, 
technik spedytor, technik turystyki wiejskiej, technik weterynarii, technik urządzeń sanitarnych, 
technik gazownictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik organizacji reklamy, technik pojazdów 
samochodowych, technik awionik, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i gospodarstwa 
domowego. Najniższą zdawalność (poniżej 30%) uzyskali zdający w zawodach: technik cyfrowych 
procesów graficznych, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanik lotniczy, technik 
technologii drewna, technik usług kosmetycznych oraz technik wiertnik. 

                                                           
84 http://www.cke.edu.pl/. 
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Ryc. 110. Zdawalność egzaminu zawodowego w województwie wielkopolskim według powiatów w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 

Tab. 20. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie najpopularniejszych 
zawodów wśród absolwentów techników i szkół policealnych w województwie wielkopolskim w 2014 roku 

Nazwa kwalifikacji (zawód) 
Liczba absolwentów, którzy przystąpili  

do egzaminu 
Udział osób, które otrzymały 

dyplom w 2014 roku (%) 

Technik informatyk 1 350 54,4 

Technik ekonomista 1 295 72,3 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 730 80,7 

Technik logistyk 670 79,4 

Technik budownictwa 638 67,6 

Technik hotelarstwa 604 70,5 

Technik rolnik 485 40,4 

Technik pojazdów samochodowych 461 81,3 

Technik architektury krajobrazu 435 46,9 

Technik handlowiec 410 70,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 
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Tab. 21. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie najpopularniejszych 
zawodów robotniczych kształconych w zasadniczych szkołach zawodowych 

w województwie wielkopolskim w 2014 roku 

Nazwa kwalifikacji (zawód) 
Liczba absolwentów, którzy 

przystąpili  
do egzaminu 

Udział osób, które otrzymały 
dyplom w 2014 roku (%) 

Mechanik pojazdów samochodowych 220 68,6 
Ślusarz 185 57,3 

Operator obrabiarek skrawających 149 73,8 
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 112 89,3 

Monter mechatronik 101 84,2 
Elektromechanik pojazdów samochodowych 91 87,9 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 76 92,1 
Rolnik 44 84,1 

Cukiernik 39 64,1 
Stolarz 32 78,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Poznaniu 

 

4.3.4. Losy absolwentów, w szczególności szkół zawodowych 

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce – liceów ogólnokształcących, 
ZSZ, liceów profilowanych i techników (wraz ze szkołami średnimi artystycznymi), w 2014 roku 
wyniosła 37 027 osób. Wśród nich dominującą grupę (51,9%) stanowili, podobnie jak w latach 
ubiegłych, absolwenci liceów ogólnokształcących, a następnie techników (31,9%). Uczniowie 
kończący ZSZ stanowili 14,5% całkowitej liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast 
najmniej liczną grupą (1,7% absolwentów) były osoby, które ukończyły liceum profilowane.  

 
Ryc. 111. Struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim 

w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Odnosząc wyniki do innych województw, należy wskazać iż Wielkopolskę wyróżnia jeden  

z niższych udziałów zarówno absolwentów, jak i uczniów techników, co należy uwzględniać w toku 
dalszej lektury niniejszego opracowania. Analizując strukturę absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych, warto zwrócić uwagę na odnotowywany wzrost udziału uczniów kończących 
licea ogólnokształcące oraz technika – wzrost odpowiednio o 4,5 p.proc. i 3,7 p.proc. względem 2010 
roku. Odbywał się on przede wszystkim kosztem udziału absolwentów ZSZ – spadek z 20,5% do 
14,5%, a w mniejszym stopniu liceów profilowanych – spadek z 3,9% do 1,7%. Poza ww. typami szkół 
w Wielkopolsce funkcjonowały także szkoły policealne, uzupełniające edukację na poziomie szkół 
średnich, które w 2014 roku ukończyło łącznie 6 690 osób (tj. o 8,9% mniej niż w 2010 roku). 
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Tab. 22. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim 
według powiatów w latach 2010 i 2014 

Jednostka 

ponadgimnaz-
jalne (bez 

policealnych) 

licea 
ogólnokształ-

cące 

zasadnicze 
zawodowe 

licea 
profilowane 

technika policealne 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Wielkopolska 47 642 37 027 22 603 19 223 9 754 5 370 1 857 635 13 428 11 799 7 343 6 690 

powiat jarociński 1 115 1 011 516 591 266 128 0 0 333 292 69 102 

powiat kaliski 348 259 37 58 66 0 0 0 245 201 71 0 

powiat kępiński 770 575 295 259 195 130 0 0 280 186 0 0 

powiat krotoszyński 1 281 967 461 396 316 171 150 0 354 400 190 146 

powiat ostrowski 2 407 1 893 1 036 976 519 311 66 0 786 606 323 337 

powiat ostrzeszowski 882 555 306 178 171 125 18 0 387 252 14 0 

powiat pleszewski 920 618 314 260 274 120 78 59 254 179 60 61 

powiat m. Kalisz 2 398 1 997 1 314 1 102 385 267 45 0 654 628 473 222 

powiat gnieźnieński 2 140 1 553 1 072 798 532 246 33 17 503 492 319 319 

powiat kolski 1 356 1 031 485 415 285 147 89 56 497 413 126 47 

powiat koniński 557 294 271 138 119 23 24 22 143 111 70 25 

powiat słupecki 806 542 290 231 157 121 90 0 269 190 50 15 

powiat turecki 1 280 1 022 601 514 218 97 0 0 461 411 82 42 

powiat wrzesiński 1 107 782 444 344 244 129 19 0 400 309 86 62 

powiat m. Konin 2 592 2 309 1 206 1 129 391 334 322 87 673 759 515 643 

powiat gostyński 1 264 792 423 373 366 164 45 14 430 241 39 33 

powiat grodziski 689 552 168 155 225 101 24 18 272 278 106 37 

powiat kościański 1 164 886 620 437 289 196 17 0 238 253 159 64 

powiat leszczyński 104 64 42 23 62 41 0 0 0 0 5 6 

powiat 
międzychodzki 

379 318 114 105 101 59 24 39 140 115 22 38 

powiat nowotomyski 1 025 796 447 399 281 158 58 27 239 212 120 35 

powiat rawicki 1 051 564 494 210 255 155 0 0 302 199 186 106 

powiat wolsztyński 1 005 724 271 309 321 168 110 22 303 225 32 10 

powiat m. Leszno 2 069 1 691 1 008 936 332 186 0 0 729 569 491 596 

powiat chodzieski 691 630 301 331 169 109 84 70 137 120 11 0 

powiat czarnkowsko-
trzcianecki 

1 276 952 470 430 320 148 87 32 399 342 218 88 

powiat pilski 2 156 1 654 1 032 900 318 144 47 0 759 610 488 457 

powiat wągrowiecki 797 728 292 288 266 151 84 12 155 277 91 42 

powiat złotowski 803 535 291 229 222 103 0 0 290 203 16 56 

powiat obornicki 624 474 216 169 179 82 42 0 187 223 30 0 

powiat poznański 1 168 936 674 520 312 203 28 0 154 213 91 79 

powiat szamotulski 985 686 385 291 315 129 26 21 259 245 75 40 

powiat średzki 716 613 266 331 180 85 41 12 229 185 12 0 

powiat śremski 788 604 273 228 189 121 43 0 283 255 94 58 

powiat m. Poznań 8 929 7 420 6 168 5 170 914 518 163 127 1 684 1 605 2 609 2 924 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W 2015 roku w Wielkopolsce, zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

3 643 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych było bezrobotnymi (9,5% ogółu absolwentów tych 
szkół), co wskazuje na znaczny wzrost ich liczby w porównaniu z 2014 rokiem, w którym analogiczna 
wartość wynosiła 2 969 osób (8,7%). Była to jednak sytuacja korzystniejsza od tej występującej  
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w latach 2009-2013, gdy liczba bezrobotnych absolwentów tego typu szkół przekraczała 4 300 osób, 
a nawet 6 500 osób (w latach 2009-2010), zaś ich odsetek osiągał wartości w granicach 11,4-15,2%. 
Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowili absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz 
techników (wraz ze szkołami średnimi artystycznymi). W 2015 roku osoby pozostające bez pracy po 
ukończeniu szkoły zawodowej stanowiły 40,3% ogółu bezrobotnych absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych (1 467 osób), zaś po ukończeniu techników 38,9% ogółu (1 417 osób).  
W odniesieniu do pozostałych rodzajów szkół udział ten kształtował się na poziomie 20,8%  
w przypadku liceów ogólnokształcących (759 bezrobotnych absolwentów) i 0,2% dla szkół średnich 
artystycznych (8 bezrobotnych absolwentów). Niekorzystną sytuację absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych na rynku pracy – zwłaszcza uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników 
– potwierdza także utrzymujący się od wielu lat względnie wysoki udział absolwentów bezrobotnych 
w ogólnej liczbie osób kończących te szkoły. W 2015 roku 19,4% absolwentów szkół zasadniczych 
zawodowych oraz 13,4% absolwentów techników pozostawało bez pracy. W przypadku pozostałych 
szkół tego poziomu, tj. liceów ogólnokształcących i szkół średnich artystycznych wskaźnik ten osiągnął 
(w 2015 roku) wartości na poziomie odpowiednio 3,8% i 2,1%. 

Analizując sytuację młodych osób na rynku pracy warto także zwrócić uwagę na absolwentów 
szkół wyższych oraz policealnych, w przypadku których odnotowuje się mniejsze problemy ze 
znalezieniem pracy po ukończeniu nauki. Liczba bezrobotnych absolwentów tych szkół w 2015 roku 
wynosiła odpowiednio 859 osób oraz 197 osób, co stanowiło 2,9% oraz 3,8% ogółu absolwentów 
tego typu placówek. 

 
Ryc. 112. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim 

w latach 2008-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Ocenach sytuacji absolwentów szkół województwa 

wielkopolskiego na rynku pracy za lata 2008-2015 

 
Sytuację absolwentów na rynku pracy ocenić można na podstawie wskaźnika określającego 

udział pracujących absolwentów, którzy podjęli pierwszą pracę w ciągu roku po ukończeniu danego 
typu szkoły w ogólnej ich liczbie. W tym zakresie w 2014 roku najkorzystniejsza sytuacja występowała 
w przypadku szkół wyższych, w których blisko 35% absolwentów znalazło pracę w pierwszym roku po 
ukończeniu nauki. Relatywnie większe trudności w znalezieniu pracy odnotowano85 w odniesieniu do 
uczniów szkół średnich zawodowych i policealnych oraz ZSZ, w przypadku których odsetek 
pracujących absolwentów wynosił odpowiednio 24,0% i 24,6%. W grupie absolwentów liceów 
ogólnokształcących wskaźnik ten osiągnął natomiast wartość niższą – nieprzekraczającą 20%. 

 
 

                                                           
85 Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce. WUP w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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Tab. 23. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim 
w latach 2008-2015 

Rodzaj szkół 
ponadgimnazjalnych 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

zasadnicze zawodowe 900 1 945 2 242 2 217 1 751 1 616 774 1 467 

technika (wraz ze szkołami 
średnimi artystycznymi) 

1 479 2 583 2 456 2 540 1 473 1 339 1 158 1 417 

licea ogólnokształcące 955 1 569 1 533 1 387 1 309 1 267 937 759 

licea profilowane 525 594 351 237 202 134 100 — 

ogółem 3 859 6 691 6 582 6 381 4 735 4 356 2 969 3 643 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Ocenach sytuacji absolwentów szkół województwa 
wielkopolskiego na rynku pracy za lata 2008-2015 

 
Ryc. 113. Struktura bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim  

w latach 2008-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Ocenach sytuacji absolwentów szkół województwa 

wielkopolskiego na rynku pracy za lata 2008-2015 

 
Ryc. 114. Odsetek pracujących absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy według rodzajów szkół 

w województwie wielkopolskim w 2014 roku 

 
Źródło: Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce.  

WUP w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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W przypadku ZSZ większość absolwentów podjęła pracę po zakończeniu nauki, co potwierdzają 
wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów tego typu szkół przez Wojewódzki Urząd 
Pracy86. Zgodnie z nimi 53,7% badanych po ukończeniu szkoły posiadało umowę o pracę, 5,8% 
pracowało na podstawie umowy cywilno-prawnej, natomiast aż 19,1% pracowało w tzw. szarej 
strefie – bez podpisywania umowy. Warto zwrócić uwagę na to, iż większość pracujących 
absolwentów uczestniczących w badaniu – 59,9%, znalazło pracę w wyuczonym zawodzie  
(w przypadku kobiet – 63,5%, a wśród mężczyzn – 59,1%). Sytuacja niedopasowania zdobytego 
zawodu do wykonywanej pracy dotyczyła najczęściej absolwentów kierunków: mechanik pojazdów 
samochodowych, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter zabudowy  
i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, kucharz, cieśla, lakiernik oraz cukiernik. Pozostali absolwenci 
szkół zawodowych (biorący udział w badaniu) po ukończeniu nauki nie podjęli pracy. Wśród nich 
51,1% (tj. 13,3% ogółu badanych absolwentów) zarejestrowanych było w PUP, natomiast pozostali 
absolwenci nieposiadający pracy nie byli zarejestrowani jako bezrobotni (nie poszukiwali pracy  
za pośrednictwem PUP). 

 
 

4.4. Kształcenie i kompetencje osób dorosłych 
4.4.1. Wykształcenie ludności 

W województwie wielkopolskim następuje systematyczna poprawa poziomu wykształcenia 
ludności, przejawiająca się przede wszystkim wzrostem udziału osób z wykształceniem wyższym  
i zmniejszaniem się odsetka osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe. W 2014 roku  
w województwie wielkopolskim dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
stanowiące 27,9% ogółu mieszkańców. Należy jednak zwrócić uwagę na stopniowe zmniejszanie się 
udziału tej grupy osób w strukturze ludności – w 2007 roku wykształcenie zasadnicze zawodowe 
posiadało 30,8% mieszkańców. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku wykształcenia 
gimnazjalnego i niższego, a w mniejszym stopniu także średniego ogólnego – udział osób 
posiadających ww. poziomy wykształcenia zmniejszył się w tym okresie odpowiednio z 24,5% do 
19,3% oraz z 10,4% do 9,3%.  

 
Ryc. 115. Struktura wykształcenia mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS – dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej 

opracowane na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 

 

                                                           
86 Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce. WUP w Poznaniu. Poznań. 2015 r. 
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Spadkowi odsetka osób z najniższym poziomem wykształcenia towarzyszył wzrost liczby 
ludności posiadającej wykształcenie wyższe – udział osób z tym wykształceniem wzrósł z 12,8%  
w 2007 roku do 19,9% w 2013 roku. W mniejszym zakresie dotyczył natomiast wzrostu udziału osób  
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – z 21,5% do 23,6%. 

 

4.4.2. Kształcenie ustawiczne 

Edukacja dla osób dorosłych, którzy z różnych względów pragną kontynuować naukę, co  
w wielu przypadkach okazuje się kluczem do aktywizacji na rynku pracy, w Polsce realizowana jest na 
poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. W województwie wielkopolskim  
w roku szkolnym 2013/2014 sieć szkół dla dorosłych obejmowała 1 szkołę podstawową, 14 
gimnazjów oraz 267 szkół ponadgimnazjalnych87. W porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 sieć 
szkół dla dorosłych zmniejszyła się aż o 100 placówek. Ograniczona została szczególnie liczba 
uzupełniających liceów ogólnokształcących i uzupełniających techników (odpowiednio o 105 i 11 
placówek)88. Zwiększyła się natomiast liczba liceów ogólnokształcących (o 24 placówki). W roku 
szkolnym 2013/2014 w szkołach dla dorosłych kształciło się łącznie 23,1 tys. osób, tj. o 11% mniej niż 
w poprzednim roku szkolnym. 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się względnie korzystną sytuacją w zakresie liczby 
młodzieży niekontynuującej nauki, która w 2014 roku stanowiła 4,5% ogółu osób w wieku 18-24 lat 
(przy średniej dla kraju wynoszącej 5,4%). Była to wartość niższa niż w latach 2012-2013, kiedy to 
wynosiła odpowiednio 5,4% oraz 5,5% (w Polsce – 5,7% i 5,6%). Odnosząc ją do wartości osiągniętych 
w latach 2007-2008, była wyższa, tj. odpowiednio na poziomie 3,6-3,7% (w Polsce 5,0%). 

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego wykazują stosunkowo niewielkie zainteresowanie 
udziałem w kształceniu ustawicznym, o czym świadczy odsetek osób w wieku 24-64 lat 
uczestniczących w kształceniu i doszkalaniu, mający wartość mniejszą od średniej krajowej. W 2014 
roku wartość tego wskaźnika wynosiła 3,3% (w kraju 4,0%), co wskazuje na stopniowy spadek 
zainteresowania osób dorosłych podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji względem lat ubiegłych.  
W latach 2007-2013 odsetek osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu kształtował się na 
poziomie 3,7-4,9% (w kraju 4,3-5,2%). 

 
Tab. 24. Odsetek młodzieży niekontynuującej nauki oraz osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu 

w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 
Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

młodzież niekontynuująca nauki (%) 

Wielkopolska 3,6 3,7 4,6 4,9 4,6 5,4 5,5 4,5 

Polska 5,0 5,0 5,3 5,4 5,6 5,7 5,6 5,4 

osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (%) 

Wielkopolska 4,1 4,1 3,7 4,6 3,7 3,6 3,7 3,3 

Polska 5,1 4,7 4,7 5,2 4,4 4,5 4,3 4,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG 

 

4.4.3. Kompetencje i kwalifikacje ludności 

Posiadane przez ludność kwalifikacje i kompetencje zawodowe stanowią istotny czynnik 
zwiększający szanse pozyskania pracy. W województwie wielkopolskim do najczęściej posiadanych 
przez osoby bezrobotne kwalifikacji należy (dane za I kwartał 2016 roku) znajomość języków obcych  
– przede wszystkim angielskiego (22,6% ogółu bezrobotnych) oraz niemieckiego (13,1% ogółu 
bezrobotnych), a w mniejszym stopniu rosyjskiego (5,5% ogółu bezrobotnych). Względnie duża liczba 
osób zarejestrowanych w PUP posiadała umiejętność obsługi kas fiskalnych i obsługi wózków 

                                                           
87 W tym 2 szkoły zasadnicze zawodowe, 169 liceów ogólnokształcących, 16 uzupełniających liceów ogólnokształcących, 5 liceów 
profilowanych, 9 techników oraz 66 techników uzupełniających. 
88 Edukacja i wychowanie w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2013/2014. Urząd Statystyczny w Poznaniu. Poznań. 2014 r. 
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widłowych/jezdniowych – stanowiły one odpowiednio 6,5% oraz 5,8% wszystkich bezrobotnych. 
Wśród innych kwalifikacji posiadanych przez osoby bezrobotne wymienić można ponadto: prawo 
jazdy kategorii C (2,9% ogółu bezrobotnych), uprawnienia spawacza (1,7%), znajomość 
specjalistycznych programów komputerowych (1,5%) oraz prawo jazdy kategorii C+E (1,2%). 
 

Tab. 25. Liczba osób bezrobotnych posiadających dane kwalifikacje w podregionach województwa 
wielkopolskiego w I kwartale 2016 roku 

Kwalifikacje kaliski koniński leszczyński pilski 
poznański  

i m. Poznań 
ogółem 

Znajomość języka angielskiego 3 069 7 069 2 252 2 991 6 500 21 881 

Znajomość języka niemieckiego 2 162 3 710 1 475 2 223 3 055 12 625 

Znajomość języka rosyjskiego 838 1 504 400 917 1 703 5 362 

Znajomość innego języka 305 636 231 266 1 016 2 454 

Prawo jazdy kat. C 468 855 391 610 446 2 770 

Prawo jazdy kat. D 28 104 45 53 58 288 

Prawo jazdy kat. C+E 243 330 176 244 210 1 203 

Uprawnienia budowlane 52 63 29 122 41 307 

Uprawnienia do przewozu rzeczy 85 33 37 75 35 265 

Uprawnienia do przewozu osób 8 10 10 5 20 53 

Uprawnienia elektryczne 98 66 81 77 135 457 

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych/ jezdniowych 676 1 536 821 1 120 1 430 5 583 

Uprawnienia spawacza (wszystkie rodzaje) 244 342 323 374 370 1 642 

Obsługa koparko-ładowarki i pokrewne 100 152 149 200 142 713 

Obsługa kas fiskalnych 1 202 2 390 671 1 213 837 6 313 

Znajomość specjalistycznych programów komputerowych 461 361 110 93 387 1 412 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu 

 
Tab. 26. Najczęściej oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje zawodowe potencjalnych pracowników 

w województwie wielkopolskim  
Kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców 

1. Prawo jazdy  
2. Podstawy obsługi komputera i Internetu 
3. Znajomość języków obcych  
4. Wykształcenie pedagogiczne 
5. Spawanie metodą MAG 
6. Wykształcenie wyższe 
7. Wykształcenie średnie 
8. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 
9. Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym 

10. Magazynier - hurtownik - fakturzysta 
11. Przedstawicielstwo handlowe 
12. Spawanie metodą TIG 
13. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 
14. Obsługa specjalistycznych programów 

komputerowych 
15. Obsługa biurowa firmy - sekretarka  
16. Stolarstwo/cieśla 

17. Kwalifikacje do pracy fizycznej 
18. Kwalifikacje do pracy na produkcji 
19. Spawanie elektryczne 
20. Magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe 
21. Spawanie gazowe 
22. Stolarstwo meblowe 
23. Kwalifikacje szwaczki 
24. Kwalifikacje w ramach bloku programowego kat. C - 

do przewozu rzeczy 
25. Marketing z obsługą komputera 
26. Obsługa koparko-ładowarki 
27. Spawanie 
28. Wykształcenie zawodowe 
29. Obsługa i administrowanie sieci 
30. Księgowość komputerowa- dla zaawansowanych 
31. Kwalifikacje budowlane 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe. Badanie wykonane na zlecenie WUP w Poznaniu. Poznań. 2013 r. 

 
Ważnym elementem warunkującym możliwości zdobycia pracy jest dopasowanie posiadanych 

kwalifikacji i kompetencji do oczekiwań stawianych przez pracodawców. Zgodnie z przeprowadzonym 
na zlecenie WUP w Poznaniu badaniem89 w Wielkopolsce pracodawcy najczęściej poszukiwali 
pracowników posiadających prawo jazdy (przede wszystkim kategorii: B, C/C+E oraz D), podstawową 

                                                           
89 Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Badanie wykonane na zlecenie WUP  
w Poznaniu. Poznań. 2013 r. 
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umiejętność obsługi komputera i Internetu oraz znajomość języków obcych (zwłaszcza języka 
angielskiego i niemieckiego). Względnie duże zapotrzebowanie odnotowano także na osoby 
legitymujące się wykształceniem wyższym i średnim (zwłaszcza pedagogicznym), posiadające 
uprawnienia na spawanie (metodą MAG i TIG), a także umiejętność obsługi kas fiskalnych oraz wózka 
jezdniowego z napędem silnikowym. 

 
Tab. 27. Sześć najczęściej oczekiwanych przez pracodawców kwalifikacji zawodowych potencjalnych 

pracowników w podregionach województwa wielkopolskiego90  

Podregion Kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców 

Kalisz 
prawo jazdy 

kat. D 

kwalifikacje 
pracownika 
biurowego 

obsługa 
programu 
AutoCAD 

obsługa 
koparko-
ładowarki 

obsługa 
obrabiarek 

sterowanych 
numerycznie 

obsługa 
dźwigu 

Konin 

magazynier z 
uprawnieniami 

na wózki 
widłowe 

prawo jazdy kat. B 
prawo jazdy 

kat. C 
pracownik 

fizyczny 
kwalifikacje 

szwaczki 
samodzielny 

księgowy 

Leszno 
prawo jazdy 

kat. B 
prawo jazdy kat. D 

kwalifikacje 
informatyczne 

kwalifikacje 
serwisanta 

kwalifikacje 
szwaczki 

sprzedawca 
z obsługą 

kas 
fiskalnych 

Poznań 
magazynier - 
hurtownik - 
fakturzysta 

sprzedawca z 
obsługą kas 
fiskalnych 

prawo jazdy 
kat. B 

obsługa 
specjalistycz-

nych 
programów 

komputerowych 

kwalifikacje 
w ramach 

bloku 
programowe-
go kat. C - do 

przewozu 
rzeczy 

obsługa 
wózka 

jezdniowego 
z napędem 
silnikowym 

kaliski 
(bez Kalisza) 

spawanie 
metodą MAG 

spawanie metodą 
TIG 

murarstwo/ 
tynkowanie 

podstawy 
obsługi 

komputera  
i Internetu 

spawanie 
gazowe 

spawanie 
elektryczne 

koniński 
(bez Konina) 

podstawy 
obsługi 

komputera i 
Internetu 

stolarstwo/ cieśla 

obsługa 
obrabiarek 

sterowanych 
numerycznie 

sprzedawca  
z obsługą kas 

fiskalnych 

obsługa kas 
fiskalnych 

spawanie 
gazowe 

leszczyński 
(bez Leszna) 

spawanie 
metodą MAG 

podstawy obsługi 
komputera  
i Internetu 

spawanie 
metodą TIG 

stolarstwo/ 
cieśla 

spawanie 
gazowe 

prawo jazdy 
kat. B 

pilski 

podstawy 
obsługi 

komputera  
i Internetu 

przedstawicielstwo 
handlowe 

prawo jazdy 
kat. B 

zarządzanie 
kadrami 

znajomość 
języka 

niemieckiego 
spawanie 

poznański 
(bez Poznania) 

podstawy 
obsługi 

komputera  
i Internetu 

spawanie metodą 
MAG 

prawo jazdy 
kat. B 

kwalifikacje do 
pracy na 
produkcji 

obsługa 
wózka 

jezdniowego 
z napędem 
silnikowym 

spawanie 
metodą TIG 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe. Badanie wykonane na zlecenie WUP w Poznaniu. Poznań. 2013 r. 

 
  

                                                           
90 Podział na podregiony według przynależności PUP do Oddziałów WUP w Poznaniu. 
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Zdaniem pracodawców uczestniczących w badaniu na regionalnym rynku pracy najtrudniej 
znaleźć pracowników z kwalifikacjami: spawania metodą MAG i spawania gazowego, obsługi 
obrabiarek sterowanych numerycznie, szwaczki, spawania metodą TIG, a także stolarstwa 
meblowego i spawania elektrycznego. Ponadto pracodawcy wskazali na duże problemy pozyskania 
pracowników posiadających kwalifikacje z zakresu hydrauliki i zbrojarstwa, z umiejętnością obsługi 
specjalistycznych programów komputerowych, a także stolarstwa i ciesielstwa.  

 
Tab. 28. Kwalifikacje ludności, które zdaniem pracodawców najtrudniej znaleźć na rynku pracy w województwie 

wielkopolskim  

Kwalifikacje  

1. Spawanie metodą MAG 

2. Spawanie gazowe 

3. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 

4. Kwalifikacje szwaczki 

5. Spawanie metodą TIG 

6. Stolarstwo meblowe 

7. Spawanie elektryczne 

8. Hydraulika 

9. Zbrojarstwo 

10. Spawanie 

11. Obsługa specjalistycznych programów komputerowych  

12. Stolarstwo/ cieśla 

13. Wykształcenie zawodowe 

14. Kwalifikacje nauczyciela przedmiotów zawodowych 

15. Prawo jazdy kategorii C/C+E 

16. Murarstwo/ tynkowanie 

17. Elektryka z uprawnieniami powyżej 1 kV 

18. Krawiectwo 

19. Kwalifikacje szewca 

20. Uprawnienia ślusarskie/ spawalnicze 

21. Tapicerstwo 

22. Obsługa i administrowanie sieci 

23. Tokarstwo 

24. Prawo jazdy kategorii B 

25. Grafika komputerowa - kurs zaawansowany 

26. Samodzielny księgowy  

27. Magazynier  - hurtownik - fakturzysta 

28. Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym  

29. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - ADR 

30. Kwalifikacje w ramach bloku programowego kat. C - do przewozu 

rzeczy 

31. Blacharstwo/ dekarstwo 

32. Pieczenie - piekarz 

33. Kwalifikacje elektryka 

34. Kwalifikacje  operatora maszyn 

35. Ślusarstwo 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe. Badanie wykonane na zlecenie WUP w Poznaniu. Poznań. 2013 r. 

 
Ryc. 116. Najczęściej oczekiwane przez pracodawców kompetencje potencjalnych pracowników 

w województwie wielkopolskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje 

zawodowe. Badanie wykonane na zlecenie WUP w Poznaniu WUP w Poznaniu. Poznań. 2013 r. 
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W przypadku oczekiwanych od potencjalnych pracowników kompetencji pracodawcy biorący 
udział w badaniu najczęściej wskazywali na: zaangażowanie (chęć do pracy), komunikatywność, 
umiejętność dobrej organizacji pracy, a także motywację do pracy, odporność na stres, 
dyspozycyjność oraz zdolność szybkiego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. Poza tym dla 
pracodawców ważne były także: znajomość branży, odpowiedzialność i profesjonalizm, uczciwość, 
poziom kultury osobistej, a także zdolności manualne i przywiązanie do pracy. 

Wspomniane wcześniej badanie pozwoliło także zidentyfikować kwalifikacje i kompetencje 
jakie będą oczekiwane od potencjalnych pracowników w perspektywie kolejnych dwóch lat, a także 
kwalifikacje, które zdaniem pracodawców będzie najtrudniej znaleźć w tym okresie na regionalnym 
rynku pracy. Warto zauważyć, iż nie odbiegają one znacząco od przedstawionych wyżej zestawień 
(poszukiwanych dotychczas kwalifikacji). Uczestniczący w badaniu pracodawcy wśród oczekiwanych 
w najbliższym okresie kwalifikacji najczęściej wymieniali: podstawy obsługi komputera i Internetu, 
prawo jazdy kategorii B, spawanie metodą MAG, wykształcenie wyższe i prawo jazdy kategorii C. 
Ponadto często wskazywali oni na umiejętność obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym, 
stolarstwa i ciesielstwa, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania metodą TIG, a także 
na kwalifikacje szwaczki. Wśród kwalifikacji, które trudno będzie znaleźć na wielkopolskim rynku 
pracy pracodawcy wskazywali najczęściej na umiejętność obsługi obrabiarek sterowanych 
numerycznie, spawania (metodą MAG, gazowe, metodą TIG, elektryczne), kwalifikacje stolarza/cieśli, 
szwaczki, a także umiejętności z zakresu murarstwa/tynkowania, stolarstwa meblowego, hydrauliki 
oraz elektryki (uprawnienia powyżej 1 kV). Natomiast w przypadku oczekiwanych od przyszłych 
pracowników kompetencji badani pracodawcy wskazywali najczęściej: zaangażowanie/chęć do pracy, 
motywację do pracy, komunikatywność, odporność na stres, zdolność szybkiego uczenia się 
(podnoszenia kwalifikacji), a także dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy, znajomość branży, 
w której chcą pracować, oraz uczciwość.  

 
 

4.5. Powiązania z rynkiem pracy – problem niedopasowania edukacji, deficyt  
i nadwyżka zawodów 

Sytuacja zawodowa absolwentów szkół zawodowych uzależniona jest od wielu czynników. 
Wśród nich, poza poziomem kształcenia, który w istotny sposób determinuje szanse na zatrudnienie, 
wymienić należy przede wszystkim dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy 
oraz odpowiednie przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy (poszukiwania 
pracy), w tym przez funkcjonowanie doradztwa zawodowego dla uczniów. 

W ostatnich latach w wielkopolskich szkołach zawodowych odnotowuje się poprawę poziomu 
nauczania. Związane jest to m.in. z wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu (najczęściej nauczycieli dyplomowanych i mianowanych), a także ze wzrastającą liczbą 
prowadzonych w szkołach zajęć dodatkowych (wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów, 
rozwijających zainteresowania uczniów, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej). Istotne 
znaczenie w tym zakresie mają także organizowane w większości wielkopolskich szkół zajęcia 
praktyczne, które zgodnie z badaniem stanu i potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego  
w Wielkopolsce91 odbywały się najczęściej (w roku szkolnym 2014/2015) w siedzibie danej placówki 
(w 79,1% badanych placówek) i u pracodawców (realizowanych przez 60,5% badanych placówek,  
w formie krótkiej, miesięcznej praktyki). Warto jednak zwrócić uwagę na względnie niekorzystną 
sytuację Wielkopolski w zakresie (właściwie rozumianego) kształcenia w systemie dualnym, 
stanowiącego wartościową formę wszechstronnego przygotowania zawodowego uczniów. Jak 
wskazuje ww. badanie, w roku szkolnym 2014/2015 odsetek wielkopolskich placówek kształcenia 
zawodowego i ustawicznego, w których realizowano praktyczną naukę zawodu u pracodawców  
w środowisku zbliżonym do rzeczywistych warunków pracy, nie przekraczał 30%. 

                                                           
91 Bondyra K., Becella P., Jagodziński W., Wojtkowiak M., Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego  
w województwie wielkopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT. Poznań. 2015 r. 
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Ważnym czynnikiem wpływającym na przygotowanie uczniów do podjęcia pracy po ukończeniu 
nauki jest także, realizowana w większości szkół zawodowych, współpraca z innymi podmiotami. 
Przejawia się ona najczęściej organizowaniem dla uczniów wizyt w przedsiębiorstwach, zajęć 
praktycznych, obowiązkowych praktyk i staży. Wśród innych form współpracy z pracodawcami 
wymienić można m.in. wspieranie przez pracodawców wyposażenia techno-dydaktycznego szkoły, 
prowadzenie zajęć przez pracowników przedsiębiorstw, współpracę z samorządem gospodarczym, 
spotkania konsultacyjne szkół z pracodawcami, organizację targów edukacyjnych, targów pracy itp. 
Wśród podmiotów, z którymi współpracują szkoły zawodowe (i ustawiczne) wymienić można także 
urzędy pracy, w przypadku których współpraca ograniczała się najczęściej do udziału  
w organizowanych przez PUP targach pracy (53,1% badanych placówek), organizacji w szkołach 
kursów dla bezrobotnych (46,9%), konsultowania programów aktywizacyjnych opracowywanych 
przez powiatowe urzędy pracy (34,4%)92. 

Elementem mającym wpływ na jakość kształcenia jest także baza dydaktyczna szkół. W tym 
względzie wśród wielkopolskich szkół zawodowych, mimo odnotowywanych pozytywnych zmian 
wynikających ze stopniowego doposażenia warsztatów i rozbudowy budynków szkolnych, występuje 
nadal zróżnicowanie. Z jednej strony istnieją placówki posiadające wysokiej jakości wyposażenie, zaś 
z drugiej strony funkcjonuje wiele szkół, w których wyposażenie jest na niezadowalającym poziomie. 
Przeprowadzone na zlecenie WROT badanie93 wykazało, iż ponad połowa placówek szkolnych  
w Wielkopolsce posiada wyposażenie przestarzałe i nieadekwatne do aktualnych potrzeb 
pracodawców i gospodarki lub wyposażenie na poziomie niższym niż wyposażenie stanowisk pracy, 
na których będą pracować absolwenci po ukończeniu szkoły (znaczna część szkół wyposażona jest  
w maszyny i urządzenia, których okres użytkowania przekracza 6 lat, a w niektórych 10 lat). Sytuacja 
taka wynika przede wszystkim z ograniczonych możliwości finansowych szkół, uniemożliwiających 
rozwój bazy sprzętowej i dydaktycznej, w tym jej dostosowanie (modernizację i unowocześnianie) do 
szybko postępujących zmian technologicznych.  

Mimo podejmowanych w szkołach działań mających na celu odpowiednie przygotowanie  
i ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom młodym, w Wielkopolsce nadal występuje problem 
niedopasowania kierunków kształcenia do rzeczywistych potrzeb pracodawców, który odzwierciedla 
liczba bezrobotnych absolwentów. Wynika to zarówno z faktu, iż młodzi ludzie nadal wybierają 
zawody, które nadwyżkowo występują na rynku pracy, co związane jest także z brakiem zmian  
w ofercie edukacyjnej szkół (wynikającym m.in. z wysokich kosztów uruchomienia nowych kierunków 
kształcenia), jak i z niedostatecznego przygotowania praktycznego do pracy w danym zawodzie, 
wskazującego m.in. na potrzebę rozwoju zaplecza szkół i stwarzania uczniom możliwości odbywania 
praktyk i staży u pracodawców. W tym zakresie szczególną uwagę powinno się zwrócić na kwestie 
doradztwa zawodowego oferującego wsparcie w wyborze kierunku kształcenia i przygotowującego 
młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy, które w Wielkopolsce nadal nie funkcjonuje w pełni 
efektywnie. Potwierdzają to wyniki badania dotyczącego uwarunkowań sytuacji zawodowej 
absolwentów wielkopolskich ZSZ94, zgodnie z którymi znaczna część uczniów i absolwentów tych 
szkół (uczestniczących w badaniu) nie korzystała i nie miała świadomości, że w szkołach funkcjonuje 
doradztwo zawodowe. Niekorzystnym zjawiskiem jest także brak zainteresowania uczniów tą formą 
wsparcia – wynikający przede wszystkim z braku zaufania do porad doradcy, a także brak chęci 
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach. Wśród badanych uczniów dominowało przekonanie, że 
sami wiedzą jaką pracę chcieliby wykonywać w przyszłości. Warto jednak zaznaczyć, iż osoby 
korzystające z pomocy doradcy zawodowego w szkołach z reguły wykazywały zadowolenie  
z udzielanych porad zawodowych, co wskazuje na potrzebę podjęcia działań na rzecz promocji 
doradztwa zawodowego wśród uczniów95. 

                                                           
92 Bondyra K., Becella P., Jagodziński W., Wojtkowiak M., Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego  
w województwie wielkopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT. Poznań. 2015 r. 
93 Tamże. 
94 Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce. Badanie wykonane na zlecenie WUP 
w Poznaniu. Poznań. 2015 r.  
95 Tamże. 
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W ramach zrealizowanych w 31 wielkopolskich PUP badań96 w regionie zidentyfikowano 9 
zawodów nadwyżkowych (2016 rok). Zaliczono do nich: ekonomistów (w 28 powiatach), specjalistów 
technologii żywności i żywienia (w 26 powiatach), politologów, historyków i filozofów (w 25 
powiatach), pedagogów (w 24 powiatach), pracowników administracji i biurowych (w 21 powiatach), 
specjalistów administracji publicznej (w 21 powiatach), nauczycieli nauczania początkowego  
(w 15 powiatach), pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej (w 15 powiatach),  
a także techników budownictwa (w 15 powiatach). Najmniej zawodów nadwyżkowych 
zidentyfikowano w powiecie średzkim. Do zawodów deficytowych, tj. zawodów, na które istnieje 
zapotrzebowanie na wielkopolskim rynku pracy zaliczono natomiast zawody związane przede 
wszystkim z posiadaniem konkretnych kwalifikacji technicznych, m.in.: betoniarz i zbrojarz, blacharz, 
cieśla, dekarz, elektromechanik, fryzjer, górnik, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik, murarz, 
piekarz, ślusarz, tapicer, brukarz, hydraulik, spawacz. Wśród osób, które nie powinny mieć w 2016 
roku problemu ze znalezieniem pracy wymieniono także: administratorów systemów 
komputerowych, grafików komputerowych, programistów i administratorów stron internetowych, 
magazynierów, spedytorów i logistyków, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, 
pielęgniarki, przedstawicieli handlowych, kierowców autobusów, ciągników siodłowych  
i samochodów ciężarowych. 
 

Tab. 29. Deficytowe i nadwyżkowe zawody w województwie wielkopolskim w 2016 roku 

Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe 

Administratorzy systemów 
komputerowych 
Betoniarze i zbrojarze 
Blacharze samochodowi 
Brukarze 
Cieśle i stolarze budowlani 
Dekarze i blacharze budowlani 
Elektromechanicy i elektromonterzy 
Fryzjerzy 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych 
Graficy komputerowi 
Hydraulicy 
Inżynierowie mechanicy 
Kierowcy autobusów 
Kierowcy ciągnika siodłowego 
Kierowcy samochodu ciężarowego 
Kierownicy budowy 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży 
Kucharze 
Lakiernicy samochodowi 
Magazynierzy 
Mechanicy pojazdów samochodowych 
Monterzy instalacji budowlanych 

Murarze  
Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 
Operatorzy obrabiarek skrawających 
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 
Piekarze 
Pielęgniarki 
Posadzkarze 
Programiści i administratorzy stron 
internetowych 
Przedstawiciele handlowi 
Robotnicy budowlani 
Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Samodzielni księgowi 
Spawacze metodą MIG/MAG 
Spawacze metodą TIG 
Spawacze ręczni gazowi 
Specjaliści automatyki i robotyki 
Spedytorzy i logistycy 
Szefowie kuchni 
Ślusarze 
Tapicerzy 
Technicy elektrycy 
Tynkarze 

Ekonomiści 
Nauczyciele nauczania początkowego 
Pedagodzy 
Politolodzy, historycy i filozofowie 
Pracownicy administracyjni i biurowi 
Pracownicy biur podróży i 
organizatorzy obsługi turystycznej 
Specjaliści administracji publicznej 
Specjaliści technologii żywności i 
żywienia 
Technicy budownictwa 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w województwie 
wielkopolskim. WUP w Poznaniu. WUP w Krakowie. Kraków. 2015 r. 

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien paradoks, który obserwowany jest na rynku 
pracy. Z jednej strony pracodawcy wskazują na trudności związane z pozyskaniem pracowników  
w określonych zawodach, zaś z drugiej strony odnotowuje się względnie wysoki poziom bezrobocia 
wśród osób wykształconych w tych kierunkach. Sytuacja ta w pewnym stopniu potwierdza 
niedopasowanie kierunków kształcenia w szkołach do faktycznych potrzeb i wymagań zgłaszanych 

                                                           
96 Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim. WUP w Poznaniu. WUP w Krakowie. Kraków. 
2015 r. 
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przez pracodawców. Należy jednak pamiętać, iż deficyt pracowników nie zawsze związany jest  
z brakiem na rynku pracy osób posiadających dane wykształcenie. Deficyt może wynikać z innych 
powodów, m.in. z niespełniania przez kandydatów wymagań stawianych przez pracodawców (brak 
doświadczenia, kwalifikacji, kompetencji itp.), a także braku zainteresowania potencjalnych 
pracowników pracą na oferowanych przez pracodawcę warunkach (m.in. ze względu na niskie 
wynagrodzenie). Potwierdzeniem tego może być fakt, iż niektóre z zawodów uznane w Wielkopolsce 
za deficytowe są jednocześnie zawodami reprezentowanymi przez względnie dużą grupę osób 
bezrobotnych (dotyczy to m.in. zawodów takich jak: kucharz, ślusarz, krawiec, murarz, fryzjer). 
Zjawisko niedopasowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki odzwierciedla również relacja 
liczby ofert pracy zgłoszonych do PUP przez pracodawców, wskazującej zapotrzebowanie na 
pracowników z określonym zawodem, do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
wykształconych w tym kierunku. Pozwala ona zidentyfikować zawody, na które zapotrzebowanie jest 
wyższe niż podaż w rejestrach urzędów pracy oraz zawody, w przypadku których liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych znacznie przekracza zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie. 
W tym zakresie w 2015 roku97 największy deficyt pracowników w Wielkopolsce odnotowano  
w zawodzie kierowcy ciągnika siodłowego, a następnie inwentaryzatora, montera elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego, pracownika centrum obsługi telefonicznej oraz opiekuna osoby 
starszej. Względnie dużą nadwyżkę ofert pracy w relacji do liczby nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych odnotowano także w przypadku zawodów takich jak: spedytor, pomocniczy robotnik  
w hodowli zwierząt, doradca finansowy, operator urządzeń do przetwórstwa mięsa, kierowca 
samochodu ciężarowego oraz pracownik ochrony fizycznej. 

 
Tab. 30. Zawody deficytowe w województwie wielkopolskim (mierzone liczbą ofert pracy 

zgłoszonych do PUP w przeliczeniu na 1 osobę bezrobotną) w 2015 roku 

Zawód 
Liczba nowo 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Liczba 
zgłoszonych 
ofert pracy 

Liczba ofert pracy  
w przeliczeniu na 1 osobę 

bezrobotną 

kierowca ciągnika siodłowego 19 1 466 77,2 

inwentaryzator 46 1 502 32,7 

monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa 
domowego 

20 462 23,1 

pracownik centrum obsługi telefonicznej 20 410 20,5 

opiekun osoby starszej 93 800 8,6 

spedytor 62 528 8,5 

pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt 41 320 7,8 

doradca finansowy 52 392 7,5 

pozostali spawacze i pokrewni 43 324 7,5 

operator urządzeń do przetwórstwa mięsa 85 635 7,5 

kierowca samochodu ciężarowego 607 4 318 7,1 

pracownik ochrony fizycznej 238 1 690 7,1 

pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 232 1 540 6,6 

operator obrabiarek sterowanych numerycznie 73 425 5,8 

szwaczka maszynowa 231 1 328 5,7 

sortowacz 136 718 5,3 

rozbieracz-wykrawacz 189 991 5,2 

pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe 
i podobne 

105 521 5,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie 
polityki rynku pracy w 2015 roku. WUP w Poznaniu. Poznań. 2016 r. 

                                                           
97 Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2015 roku. WUP w Poznaniu. Poznań. 
2016 r. 
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Do zawodów, w których liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych była znacznie wyższa od 

zgłaszanego w 2015 roku przez pracodawców zapotrzebowania, zaliczyć należy (podobnie jak  
w latach ubiegłych) zwłaszcza zawody związane z akademickim wykształceniem humanistycznym.  
W Wielkopolsce najmniej korzystna sytuacja w tym względzie występowała w przypadku: filologów 
języka nowożytnego, techników agrobiznesu, techników mechanizacji rolnictwa, filologów języka 
polskiego, socjologów, inżynierów rolnictwa, kulturoznawców, specjalistów ds. stosunków 
międzynarodowych, techników architektury krajobrazu, specjalistów pracy socjalnej, techników usług 
fryzjerskich, historyków, geografów, inżynierów ogrodnictwa, specjalistów ds. badań społeczno-
ekonomicznych oraz plastyków, w przypadku których nie odnotowano żadnego zapotrzebowania  
w PUP ze strony pracodawców. Poza ww. zawodami niewielkie zapotrzebowanie (przy względnie 
dużej liczbie bezrobotnych) odnotowano w stosunku do osób wykształconych w zawodach: technik 
żywienia i gospodarstwa domowego, technik rolnik, politolog oraz technik technologii odzieży. 

 
Tab. 31. Zawody nadwyżkowe w województwie wielkopolskim w 2015 roku (mierzone liczbą ofert pracy 

zgłoszonych do PUP w przeliczeniu na 1 osobę bezrobotną)  

Zawód 
Liczba nowo 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Liczba zgłoszonych 
ofert pracy 

Liczba ofert pracy  
w przeliczeniu na 1 
osobę bezrobotną  

filolog języka nowożytnego 305 0 0 

technik agrobiznesu 298 0 0 

technik mechanizacji rolnictwa 275 0 0 

filolog polski 198 0 0 

socjolog 197 0 0 

inżynier rolnictwa 194 0 0 

kulturoznawca 193 0 0 

specjalista ds. stosunków międzynarodowych 185 0 0 

technik architektury krajobrazu 185 0 0 

specjalista pracy socjalnej 178 0 0 

technik usług fryzjerskich 178 0 0 

historyk 169 0 0 

geograf 161 0 0 

inżynier ogrodnictwa 146 0 0 

specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych 139 0 0 

plastyk 136 0 0 

technik żywienia i gospodarstwa domowego 1 422 1 0,001 

technik rolnik  1 110 2 0,002 

politolog 528 1 0,002 

technik technologii odzieży 518 1 0,002 

technik pojazdów samochodowych 214 1 0,005 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie 
polityki rynku pracy w 2015 roku. WUP w Poznaniu. Poznań. 2016 r. 

 
 

REKOMENDACJE DLA OBSZARU „EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE”: 

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż w województwie wielkopolskim 

odnotowuje się ogólną, systematyczną poprawę sytuacji w obszarach edukacji  

i wykształcenia. Mimo to, w regionie zidentyfikować można obszary problemowe, które 

powinny stać się przedmiotem wsparcia (wymagające interwencji). W tym zakresie 

szczególną uwagę powinno się zwrócić na działania dążące do: 
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� Zwiększenia stopnia dostępności do placówek wychowania przedszkolnego na 

obszarach o niskim poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej  

– prowadzącego do wzrostu udziału dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym  

(i tym samym zmniejszenie dysproporcji występujących w Wielkopolsce). 

� Wsparcia tworzenia przy szkołach oddziałów specjalnych dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (służących wyrównywaniu ich szans edukacyjnych)  

– zwłaszcza w powiatach, w których, mimo względnie wysokiego odsetka tego typu 

uczniów, nie funkcjonują oddziały specjalne. 

� Wzrostu jakości kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, którego przejawem będzie m.in. poprawa osiąganych przez 

uczniów wyników egzaminów sprawdzających ich wiedzę, w znacznej mierze 

decydujących o ich dalszych losach zawodowych – kształtujących się obecnie  

w znacznej większości wielkopolskich powiatów na stosunkowo niskim poziomie. 

� Rozwoju kształcenia na poziomie zawodowym – poprawa jakości kształcenia oraz 

zwiększenie atrakcyjności kierunków oferowanych przez szkoły zawodowe. W tym 

zakresie istotny jest rozwój kierunków kształcenia odpowiadający aktualnym  

i przyszłym potrzebom rynku pracy – wymaga to również nieustannego 

monitorowania i aktualizacji oferty edukacyjnej. 

� Podnoszenia kluczowych na rynku pracy kwalifikacji oraz kompetencji, zwiększających 

szanse zatrudnienia (m.in. poprzez kursy i szkolenia, organizację staży i praktyk, 

współpracę z pracodawcami). Szczególną uwagę zwrócić należy na uczniów szkół 

zawodowych i techników, w przypadku których odnotowuje się względnie wysoki 

poziom bezrobocia. W tym zakresie istotne znaczenie może mieć także dalszy rozwój 

centrów kształcenia praktycznego oraz ustawicznego, pozwalających na uzyskanie 

nowych i uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

� Promowania kształcenia ustawicznego, stałego doskonalenia oferty szkoleniowej oraz 

elastycznego reagowania na zmiany i potrzeby rynku pracy w tym zakresie. 
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