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Narodziny nowego Poznania to dogłębna i kompleksowa analiza życia miasta,  
której rezultatem jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dla miasta.  
Do tej pracy zaprosiliśmy 10 ekspertów z różnych dziedzin, którzy przeprowadzą 
diagnozę i zaproponują pomysły w 9 obszarach tematycznych obejmujących całe 
spektrum życia miasta. Przez 9 kolejnych miesięcy organizujemy także 9 debat 
tematycznych, którym towarzyszy publikacja raportu przygotowanego przez eksperta.  
Cały projekt wieńczy wydanie przekrojowego raportu, w którym całościowo 
omówimy przestrzenie życia Poznania. Wszystkie diagnozy, analizy, pomysły 
i koncepcje zostaną podsumowane w debacie głównej w październiku 2021 r.
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PRZEDSIĘBIORCZE  
MIASTO
Celem raportu „Przedsiębiorcze miasto” jest 
ocena dotychczasowych trendów rozwoju sekto-
ra przedsiębiorstw oraz rynku pracy w Poznaniu 
(w porównaniu z Warszawą, Krakowem, Łodzią, 
Wrocławiem, Konurbacją Górnośląską oraz Trój-
miastem), ich wpływu na sytuację ekonomicz-
ną miasta, a także określenie najważniejszych 
dylematów strategicznych, wokół których powinna 

się ogniskować debata nad rozwojem gospodar-
czym Poznania. Raport składa się z czterech części, 
opisujących: 
– poziom przedsiębiorczości i efekty aktywności 

gospodarczej dla miasta,
– rynek pracy, 
– relacje miasto – strefa podmiejska, 
– politykę wsparcia przedsiębiorczości.
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POZIOM  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przedsiębiorczość stanowi jeden z podstawowych 
czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Aktywność w zakresie zachowań przedsiębiorczych 
wśród mieszkańców określonej jednostki przestrzen-
nej (państwa, regionu, miasta) oraz ogólny poziom 
aktywności gospodarczej (także w zakresie bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych i obecności dużych 
korporacji) w tej jednostce wpływa na tempo rozwoju 
gospodarczego, poziom innowacyjności gospodarki, 
zamożność mieszkańców oraz możliwość finansowa-
nia różnorodnych przedsięwzięć przez samorząd lo-
kalny. Mało kto uwzględnia fakt, że budowa nowych 
linii tramwajowych, szkół, ośrodków kultury, boisk 
sportowych, remonty dróg i inne inwestycje lokalne 
są możliwe dzięki akumulacji kapitału finansowego 
przedsiębiorstw i dochodów gmin z tytułu najważniej-
szych podatków – dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych oraz podatku od nieruchomości (z które-
go wpływy zależą w ogromnym stopniu od poziomu 
aktywności gospodarczej). 

Analizując przedsiębiorczość i jej efekty na poziomie lo-
kalnym, należy zwrócić uwagę na dwa fakty: po pierw-
sze, inaczej niż w przypadku takich aspektów funkcjo-
nowania miast i gmin, jak transport, edukacja i kultura 
oraz ochrona środowiska, władze lokalne mają dość 
ograniczony wpływ na poziom aktywności gospo-
darczej na danym obszarze. Jest ona w znaczącym 
stopniu determinowana czynnikami ponadlokalnymi, 
takimi jak dostępność transportowa, ogólna sytuacja 
gospodarcza w kraju i regionie, dostęp do finansowa-
nia zewnętrznego, normy kulturowe i społeczne oraz 
edukacja w zakresie przedsiębiorczości (PARP, 2018). 
Nie oznacza to rzecz jasna, że samorządy lokalne nie 
mogą w ogóle wpływać na przedsiębiorczość (mogą 
to czynić m.in. przez oferowanie dostępu do infrastruk-
tury technicznej, obszarów pod inwestycje, zwolnienia 
w zakresie podatków lokalnych), jednak wsparcie 
aktywności gospodarczej wykracza poza podstawowe 
zadania samorządu, a także jest zjawiskiem od niego 
w dużym stopniu niezależnym. Po drugie, przedsiębior-
czość ma ogromne znaczenie dla rozwoju miast oraz 
jakości życia ich mieszkańców, ponieważ jest źródłem 
miejsc pracy oraz dochodów zarówno dla samorządu, 
jak i dla mieszkańców. Dochody te pozwalają finan-
sować i rozwijać wszystkie te dziedziny działalności 
samorządowej, które są prezentowane w innych roz-
działach niniejszego raportu (kultura, edukacja, sport, 
ochrona środowiska, infrastruktura), a które prawie 
zawsze są deficytowe i wymagają wsparcia samorzą-
du lokalnego.
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Rycina 1. Zmiany wskaźnika przedsiębiorczości: (1) dynamika liczby 
prywatnych podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób w wie-
ku produkcyjnym w okresie 2010–2019 oraz (2) wskaźnik wzrostu licz-
by prywatnych podmiotów gospodarki narodowej w latach 2010–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Jednym z podstawowych zagadnień determinujących 
tempo rozwoju gospodarczego jest skala aktywności 
gospodarczej. Można ją mierzyć za pomocą wskaźni-
ka liczby prywatnych podmiotów gospodarczych na 
1000 osób w wieku produkcyjnym (ryc. 1). Najwyższy 
poziom tak mierzonej aktywności gospodarczej cecho-
wał w 2019 r. Warszawę (445 podmiotów na 1000 
osób w wieku produkcyjnym). Poznań znajdował się 
pod tym względem na drugim miejscu (372), z dość 
wyraźną przewagą nad Wrocławiem (326), Krakowem 
(319) i Trójmiastem (299). Najsłabiej wypadały Łódź 
oraz Górny Śląsk. Analiza wskaźnika wzrostu liczby 
przedsiębiorstw pokazuje jednak, że Poznań (+14,7%) 
traci dystans nie tylko do Warszawy (+25,5%), lecz 
także do Krakowa (+24,3%), Trójmiasta (+17,2%) 
oraz Wrocławia (+17%). 

Ciekawych informacji dostarcza także analiza tego 
wskaźnika dla stref podmiejskich porównywanych 
ośrodków (ze względu na ograniczenia objętości 
raportu szczegółowe dane oraz wykresy ujmujące 
przedsiębiorczość w strefach podmiejskich badanych 
ośrodków nie mogą być zaprezentowane). Po pierwsze, 
różnice między strefą podmiejską Warszawy i po-
zostałych ośrodków są dużo mniejsze (strata strefy 
podmiejskiej Poznania do strefy podmiejskiej Warszawy 
wynosi ok. 20 jednostek). Po drugie, strefy podmiej-
skie w większości cechuje szybsza dynamika wzrostu 
poziomu przedsiębiorczości. Największym tempem 
wzrostu w ciągu ostatnich 10 lat cechowały się strefy 

podmiejskie Wrocławia (+53%), Krakowa (+44%) i Trój-
miasta (+33%). W strefie podmiejskiej Poznania nie 
doszło w ostatnim dziesięcioleciu do tak wyraźnego 
wzrostu liczby przedsiębiorstw (+31%), choć jest to 
druga pod względem potencjału strefa podmiejska po-
równywanych miast (ok. 250 przedsiębiorstw na 1000 
osób w wieku produkcyjnym wobec: 270 dla Warszawy, 
230 dla Wrocławia, 210 dla Trójmiasta i Krakowa). 
Można z tego wnioskować, że Poznań (wraz ze strefą 
podmiejską) jest ciągle wiceliderem polskiej przed-
siębiorczości jednak „grupa pościgowa” (Kraków, 
Wrocław, Trójmiasto) zmniejsza dystans. 

Zdecydowanie większą dysproporcję między Warszawą 
a pozostałymi badanymi miastami można dostrzec 
w przypadku liczby spółek z udziałem kapitału zagra-
nicznego (ryc. 2). Poznań, mimo bliższej odległości od 
granicy zachodniej, jest pod względem tego wskaźnika 
(10) daleko za Warszawą (24). Warto też dodać, że 
w ostatnich 10 latach notowano w Poznaniu stosun-
kowo niską dynamikę wzrostu spółek z kapitałem 
zagranicznym – wzrost na poziomie ok. +6%. Znacznie 
wyższe tempo wzrostu miały oprócz Warszawy (+26%) 
Kraków (+28%) i Wrocław (22%), które w 2019 r. prze-
ścignęły Poznań w zakresie tego wskaźnika. Trzecią, 
wyraźnie odstającą grupę stanowiły Trójmiasto, Łódź 
oraz miasta konurbacji śląskiej. Warszawa ma zatem 
największą siłę przyciągania kapitału zagranicznego, 
a Poznań traci udziały w tym rynku w stosunku do Kra-
kowa i Wrocławia. 
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Rycina 2. Zmiany wskaźnika aktywności gospodarczej kapitału zagranicznego (liczba spółek z kapitałem zagranicznym na 1000 osób w wieku produkcyjnym)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Nieco inne różnice między Poznaniem a pozostałymi 
miastami występują w zakresie przedsiębiorczości 
indywidualnej (osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą). Poznań był często postrzegany 
jako lider w skali kraju w zakresie tego wskaźnika. 
Porównanie poziomów oraz dynamiki udziału osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
w liczbie osób w wieku produkcyjnym w zestawia-
nych miastach pokazuje, że w ostatnich 8 latach 
Poznań wyraźnie zwiększył stratę do Warszawy 
z różnicy na poziomie 0,4% do 2,1%. Co więcej, po-
mimo tego, że Poznań zajmuje drugie miejsce wśród 
największych polskich miast, dynamika wzrostu 
w ostatnich latach (15,6%) była niższa niż w Trójmie-
ście (25,9%), Warszawie (23,7%) i Krakowie (20,7%). 

Oprócz poziomu aktywności gospodarczej istotne 
znaczenie odgrywa struktura branżowa gospodarek 
badanych miast, a w szczególności udział tych dzia-
łów gospodarki, które są najbardziej innowacyjne, 
tworzą największą wartość dodaną i wpływają na 
rozwój innych branż. Według Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do działów tych 
zaliczyć można: Badania naukowe i prace rozwojowe 
(dział M72 Polskiej Klasyfikacji Działalności), Produkcję 
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 
(C26), Produkcję podstawowych substancji farmaceu-
tycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farma-
ceutycznych (C21), Produkcję chemikaliów i wyrobów 
chemicznych (C20), Produkcję urządzeń elektrycznych 
(C27), Produkcję maszyn i urządzeń (C28), Teleko-
munikację (J61) oraz działalność związaną z opro-
gramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 
(J62), Produkcję pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep (C29) oraz produkcje pozostałego sprzętu 
transportowego (C30). Analizując wyłącznie te branże 
w dwóch wybranych momentach, tj. w latach 2010 
oraz 2019, można zauważyć zdecydowaną dominu-
jącą pozycję Warszawy w tym zakresie. Na początku 
badanego okresu w stolicy zlokalizowanych było ok. 
42% podmiotów gospodarczych reprezentujących 
wskazane wyżej branże (traktując sumę wszystkich 
podmiotów w siedmiu porównywanych miastach jako 
100%), podczas gdy w 2019 r. odsetek ten wynosił ok. 
43%. Poznań pod tym względem nie wyróżniał się na 
tle pozostałych miast, a udział przedsiębiorstw z naj-
bardziej innowacyjnych działów gospodarki wynosił 
odpowiednio 9,6% w 2010 oraz 9,2% w 2019 r. Dla 
porównania, we Wrocławiu podmioty te stanowiły od-
powiednio 10,1% i 12,3%, w Krakowie 10,5% i 12,5%, 
w Trójmieście 10,7% i 9,5%, a w konurbacji śląskiej 
11,3% i 8,7%. Najsłabiej pod tym względem w obydwu 
latach wypadała Łódź. 

Obok poziomu przedsiębiorczości istotna jest również 
analiza efektów aktywności gospodarczej, na przykład 
w postaci wpływów do budżetów samorządu z tytułu 
podatków odprowadzanych przez podmioty sektora 
prywatnego. Wpływy z podatku dochodowego są waż-
ne dla funkcjonowania samorządów, ponieważ ponad 
8% kwoty odprowadzanej do budżetu państwa trafia 
do miasta na prawach powiatu, na terenie którego 
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Rycina 3. Zmiany wpływów z CIT na 1 mieszkańca

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

przedsiębiorstwo jest zarejestrowane (6,7% – udział 
gminny i 1,4% – udział powiatowy). Zmiany wpływów 
z CIT na 1 mieszkańca zestawiliśmy na ryc. 3, pokazu-
jąc jednocześnie sytuację w miastach i w ich strefach 
podmiejskich. Również w tym przypadku zdecydowanie 
najlepiej wśród wszystkich miast wypada Warszawa, 
a na drugim miejscu plasuje się Poznań. Różnice mię-
dzy stolicą a pozostałymi miastami są bardzo duże, 
co wynika z lokalizacji w Warszawie siedzib wielu dużych 
przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, które 
cechuje wysoka skala prowadzonej działalności, co z ko-
lei wpływa na wysokość odprowadzanych podatków. 
Jednak w przypadku stref podmiejskich (których wpływy 
z CIT są pochodną bliskości dużego miasta), przeżywają-
cych w ostatnich latach największy rozkwit, poznańskie 
zaplecze plasuje się na pierwszym miejscu (173 zł na 1 
mieszkańca), choć w ostatnich 5 latach straciło przewa-
gę nad Wrocławiem (172 zł na 1 mieszkańca w 2019 r.). 
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Obok ogólnych miar dotyczących przedsiębiorczo-
ści ważna wydaje się także analiza tzw. lokomotyw 
rozwoju, czyli największych podmiotów zatrudniają-
cych istotną część lokalnej społeczności. Dane GUS 
grupują te podmioty w klasach pow. 1000 pracow-
ników i między 250 a 999 pracowników (tab. 1). 
Pokazują one ogólny trend spadku liczby dużych 
podmiotów zatrudniających więcej niż 250 pracow-
ników. W Poznaniu liczba największych pracodaw-
ców spada najszybciej (-14,4% w grupie 250–999 
i -21,6% w grupie pow. 1000 pracowników). 

Warto także dodać, że znaczna większość pod-
miotów znajdujących się w tych dwóch grupach 
to jednostki publiczne – urzędy, placówki opieki 
zdrowotnej, uczelnie wyższe, placówki służb mundu-
rowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucje kultury 
i inne. Dodatkowo, pogłębiona analiza obu grup 
(dokonana w oparciu o dane zakupione z rejestru 
REGON) pokazuje, że liczba największych podmiotów 
jest w rzeczywistości znacznie mniejsza, tzn. do obu 
największych grup wliczane są podmioty, które już 
od dawna nie zatrudniają dużej liczby pracowników, 
albo takie, które zatrudniają pracowników w wielu 
miastach (np. sieci handlowe z siedzibą w Pozna-
niu, posiadające sklepy w innych miastach). Finalnie 
wśród największych poznańskich lokomotyw rozwoju 
(zatrudniających dużą liczbę pracowników i/lub osią-
gających najlepsze wyniki finansowe) należy wymie-
nić takie firmy, jak: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
(producent samochodów zatrudniający łącznie po-
nad 11 tys. pracowników – razem z zakładem w gm. 
Września z zyskiem netto w 2019 r. na poziomie 
ok. 500 mln zł), Kompania Piwowarska SA (produ-
cent napojów alkoholowych zatrudniający ok. 2,7 tys. 

MIASTO 250–999 PRACOWNIKÓW POW. 1000 PRACOWNIKÓW

2010 2019 zmiana 2010 2019 zmiana

WARSZAWA 621 571 -8,1% 218 206 -5,5%

KRAKÓW 168 151 -10,1% 41 35 -14,6%

ŁÓDŹ 103 90 -12,6% 26 23 -11,5%

WROCŁAW 130 123 -5,4% 33 28 -15,2%

POZNAŃ 146 125 -14,4% 37 29 -21,6%

TRÓJMIASTO 119 123 +3,4% 26 20 -23,1%

Tabela 1. Zmiany liczby największych pracodawców w latach 2010 i 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

pracowników z zyskiem netto w 2019 r. na poziomie 
ok. 550 mln zł), Pepco Poland Sp. z o.o. (właściciel 
sieci sklepów zatrudniający kilka tysięcy pracowni-
ków w różnych polskich miastach, który w 2019 r. 
osiągnął zysk netto na poziomie ok. 500 mln zł), 
Grupa Kapitałowa ENEA (producent i dystrybutor 
energii z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 
zatrudniający łącznie kilkanaście tysięcy pracowni-
ków w różnych miejscach w Polsce, z zyskiem netto 
w 2019 r. na poziomie ok. 540 mln zł), Bridgestone 
Poznań Sp. z o.o. (producent opon, zatrudniający 
ok. 2 tys. pracowników, osiągnął w 2019 r. zysk 
netto na poziomie ok. 50 mln zł), Volkswagen Group 
Polska Sp. z o.o. (importer i dystrybutor samocho-
dów z grupy Volkswagen, z zyskiem netto w 2019 
r. na poziomie ok. 150 mln zł), GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals SA (producent leków i innych pro-
duktów farmaceutycznych, zatrudniający ok. 800 
pracowników z zyskiem netto w 2019 r. na poziomie 
ok. 70 mln zł). Do wymienionego katalogu najwięk-
szych pracodawców i lokomotyw rozwoju należy 
dodać spółki komunalne miasta Poznania: Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. 
z o.o. i Modertrans Poznań Sp. z o.o. Większość 
poznańskich lokomotyw rozwoju jest w dobrej lub 
bardzo dobrej sytuacji finansowej i ma pozytywne 
perspektywy rozwoju. Poza spółkami Skarbu Pań-
stwa i komunalnymi wszystkie bazują na kapitale 
zagranicznym. Warto jednak dodać, że właściwie 
wszystkie przedsiębiorstwa powstały kilkanaście 
lub kilkadziesiąt lat temu. Poznań nie może się 
pochwalić ściągnięciem w ostatnich latach na teren 
miasta nowego, dużego inwestora.
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RYNEK PRACY

Ważnym zagadnieniem istotnie powiązanym z przed-
siębiorczością jest sytuacja na rynku pracy. Każdy 
rynek pracy kształtowany jest przez dwie zmienne – 
popyt na pracę i podaż pracy. Popyt na pracę mierzo-
ny jest liczbą miejsc pracy, natomiast podaż pracy – 
liczbą osób aktywnych zawodowo lub liczbą osób 
w wieku produkcyjnym. Obie miary dla Poznania oraz 
miast porównawczych przedstawiono na rycinie 6. 
Konfrontacja trendów na obu rycinach prowadzi do 
znanego już dość powszechnie wniosku związanego 
z jednej strony z rozwojem gospodarki i ze wzrostem 
liczby miejsc pracy, a z drugiej – ze spadkiem odsetka 
osób w wieku produkcyjnym (który w dużych mia-
stach wynika z migracji osób aktywnych zawodowo 
do strefy podmiejskiej oraz za granicę). Interesujący 
jest jednak kąt nachylenia obu krzywych w przypadku 
Poznania i grupy miast porównawczych. W Pozna-
niu szybciej niż w innych miastach spada odsetek 
osób w wieku produkcyjnym. W ciągu ostatnich 10 
lat udział tej grupy wiekowej zmniejszył się z ok. 66% 
do 58%, co oznacza ubytek ok. 56 tys. potencjalnych 
aktywnych zawodowo. Oprócz Górnego Śląska i Łodzi 
(które przeżywają strukturalne problemy wynikające 
z transformacji gospodarczej) w Poznaniu odnoto-
wano zdecydowanie największy spadek liczby osób 
w wieku produkcyjnym (-15%). W innych miastach 
spadek ten był znacznie niższy: Trójmiasto: -10%, 
Wrocław: -9%, Kraków: -7%, Warszawa: -5%.
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Rycina 6. Zmiany wartości wskaźników obrazujących: (1) podaż pracy (od-
setek osób w wieku produkcyjnym) i (2) popyt na pracę (liczba pracujących 
wg miejsca pracy na 1000 osób w wieku produkcyjnym) dla dużych miast

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Takie tempo zmian demograficznych wpływa m.in. 
na niższy poziom bezrobocia (zmniejszający się mia-
nownik w stopie bezrobocia) oraz konieczność kom-
pensowania braku rąk do pracy imigracją zarobko-
wą. Wnioski te potwierdza także analiza zmian liczby 
osób aktywnych zawodowo. W ostatnich 10 latach 
grupa ta zwiększyła się w Poznaniu o ok. 28 tys. osób 
(+9%), ale wzrost w pozostałych dużych miastach 
konkurujących z Poznaniem był znacznie wyższy 
(Warszawa: +21%, Kraków: +24%, Wrocław: +26%). 
Można więc jednoznacznie stwierdzić, że Poznań ma 
ponadprzeciętnie duże problemy z aktywnością za-
wodową, wpływające już teraz wyraźnie na lokalny 
rynek pracy. Analiza dynamiki zmian w grupie osób 
w wieku przedprodukcyjnym potwierdza niestety, 
że w kolejnych latach pozycja Poznania w stosun-
ku do pozostałych miast może się w tym zakresie 
jeszcze pogorszyć (Poznań jest miastem o jednym 
z niższych wskaźników wzrostu liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym).

Druga strona rynku pracy (popyt na pracę) prze-
chodzi w ostatnich latach okres wysokich wzrostów. 
Miasta przyciągają nowe firmy, które z kolei tworzą 
miejsca pracy. Jednak analiza wartości nominalnych 
w tym zakresie również nie prowadzi do pozytywnych 
wniosków dla Poznania. Liczba pracujących (czyli 
de facto miejsc pracy) w Poznaniu wzrosła w okresie 

2010–2019 o ok. 25 tys. (+11%). Jednak wzrosty 
w pozostałych dużych miastach (poza Łodzią i Gór-
nym Śląskiem) były znacznie wyższe, tj. w Krakowie 
o ok. 83 tys. (+29%), we Wrocławiu o ok. 57 tys. 
(+25%), w Warszawie o ok. 175 tys. (+22%), a w Trój-
mieście o ok. 48 tys. (+21%). Wskaźniki dla Poznania 
zrelatywizowane w oparciu o liczbę mieszkańców lub 
liczbę osób w wieku produkcyjnym (ryc. 6) wypadają 
dość dobrze ze względu na niski mianownik tak wyli-
czanej miary. Jednak procesy, jakie uwidaczniają się 
przy analizie danych absolutnych, prowadzą do mniej 
korzystnych wniosków. 

Poznań od lat jest miastem najmniej dotkniętym pro-
blemem nierównowagi na rynku pracy. Potwierdzają 
to dane dotyczące stopy bezrobocia (ryc. 8). W 2019 r. 
w Poznaniu zarejestrowanych było ok. 3,7 tys. bezro-
botnych (spadek w stosunku do 2010 r. o ok. 67%). 
Dzięki temu stopa bezrobocia osiągnęła w 2019 r. 
poziom ok. 1,1% i była najniższą wartością wśród 
wszystkich dużych polskich miast. Kolejne były: War-
szawa (1,3%), Wrocław (1,6%), Kraków (2%), Trójmiasto 
(2,3%), Górny Śląsk (3,8%), Łódź (4,8%). Różnice mię-
dzy porównywanymi miastami są jednak niewielkie 
i dystans między nimi w ostatnich 10 latach wyraźnie 
się zmniejszył. Okres pandemii wpłynął oczywiście na 
wzrost bezrobocia w Poznaniu (do ok. 1,9% w listopa-
dzie 2020 r.), ale jest to ciągle bardzo niski poziom.
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Rycina 8. Zmiany stopy bezrobocia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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RELACJE GOSPODARCZE 
MIASTA I STREFY  
PODMIEJSKIEJ

W świetle wyników badań prezentowanych 
w poprzednich rozdziałach wyraźnie wyłania się 
specyficzna i wyjątkowa relacja miasta z oto-
czeniem. W celu pogłębienia tego zagadnienia 
przeanalizowaliśmy dane dotyczące dojazdów 
do pracy, które są obecnie w Polsce jedyną wiary-
godną miarą przepływów dostępną na poziomie 
lokalnym. Dane te opublikował GUS dla trzech 
momentów czasowych: 2006, 2011 i 2016 r. Infor-
macje publikowane przez GUS pochodzą z analizy 
danych skarbowych, w których identyfikowane jest 
miejsce rejestracji płatnika podatku oraz miejsce 
zamieszkania podatnika (niestety wyłączone z tej 
analizy są mikroprzedsiębiorstwa). Dzięki temu 
można pośrednio szacować powiązania gospodar-
cze gmin. Analiza tych danych dla największych 
miast w Polsce (ryc. 9) pokazuje wyraźną specyfikę 
aglomeracji poznańskiej. Dane pokazujące zsumo-
wane dojazdy do pracy w układzie miasto – strefa 
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Rycina 9. Zmiany wskaźnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

podmiejska potwierdzają największą skalę prze-
pływów w aglomeracji poznańskiej. Wartość 
wskaźnika liczby pracowników przemieszczających 
się do pracy w układzie miasto – strefa podmiej-
ska na 1000 osób w wieku produkcyjnym wzrósł 
w aglomeracji poznańskiej z 61 w 2006 r. do 90 
w 2016 r. W pozostałych aglomeracjach miejskich 
skala przepływów jest znacznie mniejsza. Analiza 
źródeł i celów dojazdów do pracy pokazuje, że 
poznańska specyfika wynika z dużej liczby miesz-
kańców miasta wyjeżdżających do strefy podmiej-
skiej, która w 2016 r. (w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym) była aż trzykrotnie wyż-
sza niż w innych miastach. Poznań jest jedynym 
tak bardzo uzależnionym od strefy podmiejskiej 
miastem w Polsce. Rozpatrywanie rozwoju przed-
siębiorczości i rynku pracy w mieście nie może 
być zatem analizowane i planowane w oderwaniu 
od strefy podmiejskiej.

Liczba pracowników przemieszczających się w układzie miasto-strefa 
podmiejska na 1000 os. w wieku prod.

Liczba mieszkańców porównywanych miast pracujących w strefie 
podmiejskiej na 1000 os. w wieku prod.
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Warto także dodać (nawiązując do wcześniej 
opisanych wniosków dotyczących dużych przed-
siębiorstw), że to przedmieścia oferują obecnie 
w Polsce atrakcyjne nieruchomości pod inwesty-
cje greenfield. Tak rozwinęły się strefy inwesty-
cyjne w gminie Tarnowo Podgórne, Suchy Las, 
Komorniki czy Czerwonak. Globalne firmy produk-
cyjne lub usługowe, mające swoją siedzibę i za-
kłady w Komornikach lub Tarnowie Podgórnym, 
w zewnętrznej komunikacji opisują miejsce swojej 
działalności jako Poznań lub Metropolia Poznań. 
To sprawia, że dla tzw. wielkich graczy w globalnym 
biznesie nie mają znaczenia takie lub inne granice 
administracyjne. Istotniejsze są zasięgi funkcjo-
nalne dużych metropolii, które dla zewnętrznego 
obserwatora są jednym wspólnym organizmem 
miejskim. Część polskich samorządów lokalnych za-
częła te okoliczności dostrzegać i tworzyć podmioty 
zrzeszające miasto centralne i gminy podmiejskie. 
Dobrym przykładem takiej kooperacji jest spółka 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która 

jest w skali Polski pionierem integracji metropoli-
talnej w kierunku pozyskiwania dużych inwestycji. 
Dzięki tym działaniom udało się ściągnąć do aglo-
meracji wrocławskiej tak atrakcyjnych inwestorów, 
jak Google, IBM, HP, Nokia Networks czy McKinsey 
& Company. Poznań w ostatnich latach zaostrzył 
retorykę relacji miasto – strefa podmiejska, w wy-
niku czego współpraca samorządowa po okresie 
bardzo dużego zbliżenia (projekt badań i studiów 
na rzecz aglomeracji poznańskiej) mocno się 
pogorszyła. To niepokojący znak. Miasto i strefa 
podmiejska powinny wspólnie zabiegać o dużych 
inwestorów z atrakcyjnych i innowacyjnych branż 
także dlatego, że oferta miasta i strefy podmiej-
skiej jest wobec siebie komplementarna – miasto 
oferuje wysoki poziom usług, a nie jest w stanie 
zagwarantować dobrze dostępnych terenów. 
Oferta gmin strefy podmiejskiej jest odwrotna. 
Współpraca i tworzenie wspólnej oferty wydają się 
zatem jedyną słuszną strategią zdynamizowania 
rozwoju lokalnej gospodarki. 
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POLITYKA WSPARCIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

obejmującym różnorodne działania skierowane do 
mieszkańców miasta, którzy zamierzają rozpocząć 
własną działalność gospodarczą, oraz przedsiębiorców, 
którzy już prowadzą taką działalność. Do najważniej-
szych – choć nie jedynych – form wsparcia przed-
siębiorczości w ramach Programu należą szkolenia 
i warsztaty pomagające w założeniu, prowadzeniu 
oraz rozwijaniu firmy (m.in.: rejestracja działalności, 
rozliczenia podatkowe, rozliczenia VAT, pozyskiwanie fi-
nansowania), indywidualne doradztwo prawne i podat-
kowe, a także działania i wydarzenia promujące mały 
biznes i przedsiębiorczość. Od 2016 r. Poznań oferuje 
również bezpłatną publiczną przestrzeń coworkingową 
„Plus Jeden Poznań”, która ma służyć osobom planują-
cym podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębior-
com, freelancerom oraz osobom pracującym w modelu 
pracy zdalnej.

Do bardziej „miękkich” sposobów wsparcia lokalnej 
przedsiębiorczości prowadzonych w Poznaniu można 
zaliczyć program stypendialny skierowany do studen-
tów lokalnych uczelni wyższych oraz podmiotów gospo-
darczych zlokalizowanych na terenie miasta. Program 
ten ma na celu wsparcie osób młodych w znalezieniu 
stażu zawodowego, wsparcie podmiotów gospodar-
czych w poszukiwaniu pracowników oraz tworzenie 
miejsc pracy. Miasto Poznań współpracuje również 
aktywnie z lokalnym biznesem, m.in. w zakresie orga-
nizacji wydarzeń i przedsięwzięć służących poszukiwa-
niu nowych rozwiązań na rzecz rozwoju miast (Forum 
Rozwoju Miast), dostosowania miejskiej komunikacji 
zbiorowej do potrzeb większych pracodawców oraz 
wspólnego poszukiwania pracowników.

Samorządy miejskie także mogą wpływać na sferę 
biznesu przez przygotowywanie i oferowanie tere-
nów inwestycyjnych. Według obowiązującego Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Poznania tereny inwestycyjne (pod 
zabudowę usługową, produkcyjną, składową i ma-
gazynową) stanowią około 1361 ha, tj. 5,2% ogólnej 
powierzchni miasta. Jednak zaledwie około 232 ha 
z tego stanowi własność Miasta Poznania i tylko te 
tereny mogą stanowić realne narzędzie, które może 
służyć przyciąganiu inwestorów. Są one w głów-
nej mierze zlokalizowane w południowo-zachodniej 
(Górczyn), zachodniej (Ławica), północno-wschodniej 
(Karolin, Główna) oraz południowej części miasta 
(Żegrze, Starołęka, Krzesiny). Tereny te są w pew-
nym stopniu uzbrojone, jednak większość nie ma 
planu zagospodarowania przestrzennego, a niektóre 
mają bardzo niewielką powierzchnię, co utrudnia ich 
wykorzystanie inwestycyjne. W swoich priorytetach 

Poznań, jak wiele samorządów, podejmuje różnorodne 
działania mające na celu wspieranie rozwoju przed-
siębiorczości oraz – ogólnie – poziomu aktywności 
gospodarczej na terenie miasta. Ocena skuteczności 
tych działań jest jednak niezwykle trudna ze względu 
na to, że – jak już wspomniano – przedsiębiorczość 
oraz poziom aktywności gospodarczej są uzależnione 
od wielu różnych czynników, wśród których wsparcie 
władz lokalnych nie jest najważniejsze. Dokładniejsza 
analiza skuteczności polityki władz miasta Poznania 
w zakresie wsparcia biznesu wymagałaby szczegóło-
wych badań podmiotów gospodarczych oraz ujęcia 
różnych czynników makroekonomicznych, takich jak 
ogólna koniunktura gospodarcza, wahania kursów 
walutowych, polityka gospodarcza na poziomie pań-
stwa oraz sytuacja gospodarcza w innych krajach. 
Takie badanie zdecydowanie wykracza poza zakres 
niniejszego raportu, stąd w rozdziale tym przedstawio-
ne zostaną w sposób syntetyczny wybrane działania 
podejmowane w Poznaniu na rzecz przedsiębiorców.

Urząd Miasta Poznania inicjuje oraz angażuje się 
w wiele działań mających na celu wsparcie przed-
siębiorczości. Przykładem takiej aktywności jest 
Poznań Biznes Partner będący miejskim programem 
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przestrzennych miasto skupiło się na ochronie klinów 
zieleni i opracowaniu planów pod budownictwo 
mieszkaniowe, zapominając niestety o terenach pod 
inwestycje przemysłowe, magazynowe i usługowe.

Na obszarze miasta istnieje szereg terenów, które 
w przeszłości były wykorzystywane pod działalność 
gospodarczą (głównie przemysłową), a obecnie, wsku-
tek globalnych zmian technologicznych, są niewyko-
rzystywane (obszary tzw. Starej Rzeźni, Starej Gazow-
ni, Wolne Tory, tereny po Elektrociepłowni Garbary 
i in.). Niewątpliwie terenem inwestycyjnym budzącym 
najwięcej emocji i zainteresowania w Poznaniu są 
Wolne Tory, czyli liczący 117 ha obszar zlokalizowany 
w pobliżu dworca głównego PKP (między Łazarzem 
a Wildą). Atrakcyjność tego obszaru wynika m.in. 
z jego centralnego położenia, bliskości dworca kole-
jowego i komunikacji publicznej oraz MTP. Większość 
pomysłów i koncepcji urbanistycznych dla wszystkich 
tych obszarów koncentruje się na funkcji mieszkanio-
wej, ale warto pamiętać, że równie ważne powinno 
być wykorzystanie gospodarcze tych atrakcyjnych 
terenów w połączeniu z potencjałem śródmiejskim.

Wartą zauważenia i mającą długą tradycję inicjaty-
wą wsparcia przedsiębiorczości jest Poznański Fun-
dusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (PFPK), który 
został utworzony w 1999 r. z inicjatywy władz miasta 
Poznania i Banku PKO BP. Fundusz wspiera sektor MSP 
na terenie aglomeracji i województwa wielkopolskiego 
w zakresie udzielania poręczeń spłaty kredytów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Z punktu widzenia osób rozpoczynających działalność 

Rok Liczba poręczeń Wartość poręczeń 
(w mln zł)

2010 286 34,4

2011 104 53,2

2012 150 64,8

2013 133 67,1

2014 160 63,4

2015 240 71,1

2016 253 84,8

2017 274 69,1

2018 328 65,0

2019 276 63,8

2020 86 39,5

SUMA 4578 676,2

gospodarczą, a także sektora małych i średnich przed-
siębiorstw brak wystarczającego zabezpieczenia kre-
dytowego (pomimo posiadania zdolności kredytowej) 
może stanowić poważną barierę rozwoju. Stąd PFPK 
stanowi istotny czynnik wsparcia i rozwoju przedsię-
biorczości. W latach 2010–2020 Fundusz udzielił 4578 
poręczeń na łączną wartość 676,2 mln zł (tab. 2).

Przejawem aktywności władz miasta Poznania w za-
kresie wspierania przedsiębiorczości było utworzenie 
Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego 
(PPTP). Jego cele to m.in. wzmacnianie współpracy po-
między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo-ba-
dawczymi w mieście i regionie, promowanie innowa-
cyjności oraz przyciąganie podmiotów gospodarczych 
reprezentujących branże oparte na wiedzy i wysokich 
technologiach. PPTP oferuje przedsiębiorcom, zarów-
no rozpoczynającym działalność, jak i tym będącym 
w bardziej dojrzałych etapach rozwoju, dostęp do 
podstawowych urządzeń biurowych i nowoczesnej 
infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej, 
pośrednictwo w kontaktach z uczelniami i instytucja-
mi naukowymi oraz usługi doradztwa podatkowego 
i prawnego. Warto wspomnieć, że na terenie Poznania 
funkcjonuje również Poznański Park Naukowo-Techno-
logiczny Fundacji UAM (pierwszy tego typu park w Pol-
sce), a w gminie Suchy Las – YouNick Technology Park 
(pierwszy w Polsce prywatny park przemysłowy). Parki 
inwestycyjne są formą budowania powiązań między 
przedsiębiorstwami. Są także często miejscem inkubacji 
pomysłów biznesowych. Poznań (głównie dzięki inicjaty-
wie uczelni oraz prywatnych przedsiębiorstw) jest pod 
tym względem jednym z liderów w Polsce.

Tabela 2. Liczba i wartość poręczeń udzielonych przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych w latach 2010–2020

Źródło: informacje uzyskane z PFPK
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PODSUMOWANIE, REKOMENDACJE  
I PYTANIA DO DYSKUSJI
Zaprezentowane informacje pozwalają na wyciągnię-
cie kilku ważnych i interesujących wniosków doty-
czących poziomu i efektów aktywności gospodarczej 
w Poznaniu. 

 z Pod względem poziomu przedsiębiorczości Po-
znań pozostaje drugim po Warszawie ośrodkiem, 
wyprzedzając takie miasta, jak Wrocław, Kraków 
oraz Trójmiasto. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu  
Poznań pod wieloma względami pogorszył swoją 
pozycję na tle innych miast. Obserwacja ta może 
i powinna prowadzić do kilku wniosków, ważnych 
z punktu widzenia postrzegania przedsiębiorczości 
w Poznaniu oraz polityki samorządu lokalnego 
w tym zakresie.

 z Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na fakt, 
że w przypadku Poznania (ale również Krakowa 
i Wrocławia) istotna część aktywności gospo-
darczej jest zlokalizowana w strefie podmiejskiej 
tych ośrodków, choć niewątpliwie jednym z czyn-
ników lokalizacji była bliskość samego miasta. 
Co więcej, dynamika wzrostu przedsiębiorczości 
na obszarach otaczających porównywane miasta 
była wyższa niż w samych miastach. Sugeruje to, 
że zarówno analiza poziomu przedsiębiorczości, 
jak i działania samorządów w tym zakresie po-
winny raczej dotyczyć obszaru całej aglomeracji, 
a nie wyłącznie ośrodka centralnego. Wniosek ten 
można wesprzeć również obserwacją dotyczą-

cą dojazdów do pracy między miastem a strefą 
podmiejską. W porównaniu z innymi badanymi 
miastami w wielkopolskiej aglomeracji zdecydo-
wanie najwięcej mieszkańców miasta dojeżdża do 
pracy do gmin otaczających Poznań, a dynamika 
tego zjawiska rosła bardzo szybko od 2006 r. 
Z punktu widzenia cen nieruchomości w Poznaniu 
oraz zmniejszającego się zasobu terenów inwesty-
cyjnych inwestorzy coraz częściej lokalizują swoje 
firmy w gminach otaczających miasto, co również 
może sugerować potrzebę koordynacji działania 
w ramach aglomeracji.

 z Uwzględniając poziom oraz dynamikę zmian 
przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej, moż-
na stwierdzić, że Kraków, Wrocław i Trójmiasto 
zmniejszają dystans do Poznania. Dodatkowo, 
z punktu widzenia struktury branżowej gospoda-
rek porównywanych miast, zarówno Warszawę, 
jak i Wrocław cechuje większy udział tych gałęzi 
gospodarki, które są w większym stopniu innowa-
cyjne i oparte na wiedzy.

 z Istotnym i rosnącym wyzwaniem dla Poznania 
oraz lokalnej gospodarki jest wyraźnie pogarsza-
jąca się struktura demograficzna (spadek liczby 
osób w wieku produkcyjnym oraz stosunkowo 
wolny przyrost osób w wieku przedprodukcyjnym). 
Warto zauważyć, że wymienione zjawiska demo-
graficzne mają miejsce, pomimo że Poznań jest 
miastem akademickim, co roku zasilanym przez  
kilkadziesiąt tysięcy młodych osób podejmują-
cych studia wyższe. Można więc uznać, że Poznań 
jest miastem niepotrafiącym zatrzymać istotnej 
części absolwentów swoich uczelni. Decydują 
się oni na wyjazd za granicę lub do Warszawy, 
Wrocławia, w mniejszym stopniu do Trójmiasta.
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 z Przywołane w niniejszym rozdziale dane dotyczą-
ce sektora gospodarczego wskazują, że Poznań 
w wielu kategoriach powoli traci swoją drugą 
pozycję (za Warszawą) na rzecz innych miast, 
takich jak Wrocław oraz Kraków. Pośrednio może 
to sugerować, że efektywność podejmowanych 
w mieście działań wspierających przedsiębiorczość 
jest niezadowalająca. Pewne wątpliwości mógłby 
również budzić fakt, że działania te prowadzone 
są przez różne jednostki Urzędu Miasta Poznania 
oraz spółki komunalne. Mnogość podmiotów za-
angażowanych w tę sferę aktywności samorządu 
miejskiego może rodzić pytania dotyczące efek-
tywności wydawania środków publicznych, koor-
dynacji działań między wymienionymi podmiotami 
oraz pokrywania się ich kompetencji i obowiąz-
ków. Co więcej, wymienione wyżej podmioty oraz 
ich działania skupiają się przede wszystkim na 
wsparciu przedsiębiorczości na terenie miasta, 
podczas gdy – jak wynika z przedstawionych 
danych porównujących poziom przedsiębiorczo-
ści w mieście i jego najbliższym otoczeniu – na-
leżałoby rozważyć utworzenie jednej, wspólnej 
dla całej aglomeracji organizacji działającej na 
rzecz biznesu. Trudno jest również jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie, czy miasto Poznań ma 
długofalową wizję tego, jak powinna się rozwijać 
i wyglądać sfera gospodarcza w mieście w śred-
niej i długiej perspektywie czasowej. Co prawda 
na stronie miasta można znaleźć informację 
dotyczącą priorytetowych sektorów gospodarki 
(np. ICT, produkcja zaawansowana technologicz-
nie, Business Process Outsourcing – BPO, badania 
i rozwój), ale jednak przywołane wcześniej dane 
statystyczne, porównujące wzrost najbardziej 
innowacyjnych branż na tle innych miast w Polsce, 
mogą budzić wątpliwości co do skuteczności pro-
mowania i wspierana tej wizji. Wart zastanowienia 
jest także fakt, że porównaniu z innymi miastami 
(np. Wrocław, Kraków) Poznań dość późno zare-
agował na pandemię wirusa SARS-CoV-2, a pod-
jęte działania można uznać za dość zachowawcze 
i będące reakcją i uzupełnieniem działań podejmo-
wanych w tym zakresie na poziomie rządowym. 

 z Poznań skupił swoją politykę planistyczną 
na ochronie terenów zieleni i obszarach pod 
budownictwo mieszkaniowe. Właściwie nieobec-
na jest dyskusja planistyczna nad terenami pod 
inwestycje przemysłowe, składowe, magazynowe 
lub usługowe. Trudno nawet powiedzieć, czy mia-
sto ma jakąś wizję strategiczną i przestrzenną 
względem tych terenów. Ten stan rzeczy powi-
nien się zmienić, a polityka planistyczna powinna 
być w większym stopniu aktywnym sposobem 
regulowania terenów pod inwestycje.

 z Poznań ma stabilną bazę gospodarczą opartą 
na najważniejszych „lokomotywach rozwoju”. 
Można jednak odnieść wrażenie, że miasto, 
uśpione dobrymi wartościami wskaźników gospo-
darczych, stało się pasywne w zakresie zabiega-
nia o dużych graczy biznesowych. Obserwacja 
jego zamierzeń strategicznych i inwestycyjnych 
pokazuje skupienie się na podnoszeniu jakości 
życia mieszkańców (rewitalizacja, projekty trans-
portowe, rozbudowa infrastruktury technicznej 
i społecznej). Poznań nie jest jednak aktywnym 
graczem na międzynarodowej arenie rywaliza-
cji o największy i najbardziej atrakcyjny biznes. 
O firmy działające w sektorach nowoczesnych 
technologii trzeba zabiegać, tworząc dla nich 
odpowiednie środowisko działania i komuniku-
jąc im, że to właśnie w tej metropolii będą mogli 
swobodnie i skutecznie osiągać swoje cele bizne-
sowe. Do tego potrzebne są wspólna, metropoli-
talna wizja rozwoju przedsiębiorczości oraz silny 
podmiot, który będzie tę wizję wdrażał. Na razie 
obu tych działań brakuje.   

 z Wobec problemów demograficznych mających 
konsekwencje na rynku pracy wydaje się, że 
Poznań powinien stworzyć własne rozwiązania 
w zakresie polityki imigracyjnej. Dane pokazujące 
wskaźniki dzietności nie dają właściwie żadnej na-
dziei na to, że miasto samodzielnie poradzi sobie 
z deficytem siły roboczej. 
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• PARP (2018). Raport z badania ‘Global entrepreneurship monitor’ Polska 2017/2018. 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Co jest największym gospodarczym 
potencjałem metropolii Poznań i może 
przyciągnąć na ten teren nowych 
inwestorów?

Czy miasto nie powinno wrócić 
do retoryki współpracy ze strefą 
podmiejską? Czy widoczna obecnie 
konkurencja z gminami podmiejskimi 
oraz niekooperacyjna retoryka władz 
miasta to krok w dobrą stronę? Czy 
wzorem Wrocławia nie powinno się 
stworzyć wspólnej organizacji sku-
pionej na przyciąganiu atrakcyjnych 
inwestorów?

PYTANIA DO DYSKUSJI

LITERATURA

Co zrobić ze starymi obszarami prze-
mysłowymi (szczególnie Wolne Tory, 
ale także Stara Gazownia, Stara 
Rzeźnia i in.) – szansa na nowe Central 
Business District? Czy miasto na swo-
ich obrzeżach (szczególnie południo-
wych, w okolicach autostrady) powinno 
uruchomić nowe tereny inwestycyjne? 

Czy miasto robi wszystko, by wspierać 
działające przedsiębiorstwa i przycią-
gać nowe? Czy to czas na nowe otwar-
cie w polityce inwestycyjnej i nową, 
bardziej ofensywną strategię?

Co jest największą ba-
rierą dla rozwoju go-
spodarczego Poznania 
i jak zminimalizować 
jej oddziaływanie?

Jakie są/będą najważniejsze wyzwania 
dla Poznania z punktu widzenia rozwo-
ju przedsiębiorczości oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej?

Co zrobić, by Poznań odwrócił tren-
dy demograficzne na rynku pracy? 
Czy miasto nie powinno być bardziej 
aktywne w zakresie polityki imigracyj-
nej (np. wsparcie mieszkaniowe/infra-
strukturalne przyciągania imigrantów 
z Ukrainy, Białorusi i innych państw)?
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