
INTELIGENTNE

Zdjęcie: Nieoczywisty Poznań



Narodziny nowego Poznania to dogłębna i kompleksowa analiza życia miasta, której rezultatem 
jest wypracowanie rozwiązań urbanistycznych. 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 roku.
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(gospodarka przestrzenna na UAM; praca doktorska pt. „Współczesne 
budownictwo osiedlowe na obszarach podmiejskich w Polsce w świetle 
koncepcji zrównoważonego rozwoju” - w przygotowaniu na Wydziale 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM  
w Poznaniu). 
W latach 2003-2013 urzędnik administracji samorządowej i rządowej 
różnych szczebli (doświadczenie z zakresu gospodarki przestrzennej  
i komunalnej, rozwoju lokalnego, nadzoru planistycznego). 
Od 2014 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w dziedzinie  
rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania strategicznego,  
rewitalizacji, studiów wykonalności. 
W 1994 roku zwycięzca Olimpiady Geograficznej, w 1996 roku medalista  
Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (złoto w drużynie,  
brąz indywidualnie), stypendysta Prezydenta RP i Ministra Edukacji 
Narodowej. 
Autor 10 publikacji naukowych z dziedzin: urbanistyki, gospodarki  
przestrzennej, rozwoju lokalnego i regionalnego, życia miasta, mieszkal-
nictwa i budownictwa mieszkaniowego. Autor i główny projektant ponad 
20 opracowań i analiz strategicznych dla samorządów. 
W latach 2015-2019 radny osiedla, od 2018 roku Radny Miasta Poznania. 
Mąż, ojciec, wraz z Żoną prowadzi poradnię dla narzeczonych. Pozostałe 
zainteresowania: duchowość i cywilizacja chrześcijańska, dziedzictwo 
kulturowe, polityka, transport – zwłaszcza szynowy, życie społeczne,  
geografia i krajoznawstwo.
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U podstaw raportu leży koncepcja miasta inteligentnego 
(smart city) jako „miasta wykorzystującego potencjał 
ludzki i technologiczny do swojego zrównoważonego 
rozwoju” (Human Smart City 2019), przy założeniu,  
że priorytetowe miejsce, jako podmioty rozwoju,  
zajmują ludzie, a technologie są środkami  
wspomagającymi. Celem raportu „Inteligentne miasto” 
jest określenie zaawansowania Poznania we wdrażaniu 
tej koncepcji (w układzie miast porównywanych)  
oraz wskazanie rekomendacji.

Ogólnie odnotowuje się wzrost znaczenia czynników 
„miękkich” i unikalnych w procesie rozwoju  
społeczno-gospodarczego (por. Strategia Rozwoju  
Miasta Poznania 2020+). Polityka lokalna ma się  
koncentrować na człowieku i na poszczególnych  
społecznościach lokalnych, ich potrzebach i aspiracjach, 
a wymiar ilościowy (określany mianem wzrostu:  
rozbudowa infrastruktury, powiększanie zasobów  
ekonomicznych miasta) ma służyć realizacji tego  
zasadniczego zwrotu. Rośnie rola wiedzy, innowacji,  
ale także unikalności położenia i cech środowiska. 

INTELIGENTNE MIASTO
WPROWADZENIE  

Jest tak między innymi dlatego, że tempo zmian  
społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturowych 
powoduje szybkie wyczerpywanie się przyjmowanych 
modeli i „twardych” założeń co do rzeczywistości,  
zmienia się rola poszczególnych zasobów naturalnych. 
65% dzisiejszych dziesięciolatków będzie pracowało  
w zawodach, których jeszcze nie ma (por. Miasto  
dla mieszkańców... 2017).
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Analizy Związku Miast Polskich wskazują na pozytywne  
wyniki ogólnego wskaźnika rozwoju gminy na tle grupy 
porównawczej, którą stanowią miasta na prawach 
powiatu należące do ZMP. Wskaźnik ten, stanowiący 
średnią arytmetyczną wskaźników z 12 analizowanych  
obszarów diagnozy, rósł z wysokości 0,46 w 2015 roku 
do 0,56 w 2017 roku, a następnie spadł do 0,44 w 2019 
roku. Obrazuje to negatywną dynamikę zjawiska.

Analogiczną wartością wskaźnika odznacza się 
Gdańsk, wyższą Wrocław, jednak miasta  
te charakteryzuje pozytywna dynamika.

Niższe wartości wskaźnika sytuacji ogólnej  
przedstawiają Katowice i Łódź, przy ujemnej dynamice.

Wskaźniki w pozostałych sferach prezentują się  
następująco:

OGÓLNE WSKAŹNIKI ROZWOJU

  
1 Z tego powodu nie ma w zestawieniu Warszawy.

Ryc. 1. Ogólny wskaźnik rozwoju miast.

Źródło: gminy.monitorrozwoju.pl Wymiar gospodarczy

Wymiar społeczny

Wymiar środowiskowy

Ryc. 2. Wskaźniki rozwoju miast w wymiarze gospodarczym,  
społecznym i środowiskowym. 

Źródło: gminy.monitorrozwoju.pl
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Najmniej korzystnie prezentuje się wymiar środowiskowy 
(stały spadek z 0,11 w 2015 roku do 0,04 w 2019 roku), 
 do czego przyczyniają się m. in. aspekty  
przestrzenne, takie jak pokrycie planistyczne, które 
rosło znacznie szybciej w innych miastach.

Odnosząc się do 12 diagnozowanych obszarów  
rozwoju, najsilniejszą stroną Poznania jest potencjał  
i konkurencyjność lokalnej gospodarki.

Zdecydowanie najkorzystniej prezentuje się sytuacja  
w wymiarze gospodarczym, gdzie Poznań ma najwyż-
szą wartość wskaźnika (0,80; w 2015 roku – 0,75,  
w 2017 roku – 0,85), jednak Wrocław prezentuje  
lepszą dynamikę.  
 
W sferze społecznej również wynik Poznania jest  
wysoki (0,43; w 2015 roku – 0,45, w 2017 roku – 0,62), 
jednak dynamika jest ujemna. Znacznie lepsza  
sytuacja panuje w Gdańsku i Wrocławiu.

Ryc. 3. Sytuacja w 12 obszarach diagnozy miasta w latach 2015–2019. 

Źródło: gminy.monitorrozwoju.pl

Inne szczególnie korzystne aspekty to rynek pracy  
i kwalifikacje siły roboczej, sytuacja demograficzna, 
sytuacja materialna mieszkańców (w tym poziom płac 
– tu regres w stosunku do 2015 roku), stan finansów 
lokalnych (znaczna poprawa w latach 2015–2019), 
dostępność i jakość usług i infrastruktury, zasoby  

instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy 
(w obu przypadkach na tle grupy nastąpił znaczący 
regres) oraz poziom bezpieczeństwa (gdzie odnotowano 
znaczną poprawę). Jedynym obszarem z ujemnymi 
wskaźnikami jest ład i struktura przestrzenna.

1. Potencjał konkurencyjności lokalnej gospodarki

2019
2015

2. Rynek pracy i kwalifikacja siły roboczej

3. Sytuacja materialna mieszkańców

4. Stan finansów lokalnych  
    (zdolność finansowania rozwoju)

5. Dostępność i jakość usług oraz infrastruktury

6. Dostępność i jakość zasobów mieszkalnych w gminie

7. Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy

8. Poziom bezpieczeństwa

9. Sytuacja demograficzna

10. Dostępność komunikacyjna 
      (zewnętrzna i wewnętrzna)

11. Ład i struktura przestrzenna obszaru

12. Lokalne środowisko przyrodnicze
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Baza dochodów budżetu miasta Poznania jest  
stabilna. Dochody miasta, także w przeliczeniu na  
1 mieszkańca, pozostają na dobrym poziomie, ustępu-
jąc jedynie Warszawie, co wiąże się z dużym udziałem 
przedsiębiorców wśród podatników. Dochody z tytułu 
działalności gospodarczej są bowiem statystycznie 
znacznie wyższe, aniżeli osób uzyskujących dochody  
z innych źródeł.

W 2019 roku dochody miasta wynosiły 4 162 mln zł  
i były o 12,5% wyższe niż w 2018 roku, a wydatki  
w kwocie 4 199 mln zł - o 18,2% wyższe niż rok  
wcześniej (Raport o stanie Miasta 2019). Główne  
źródła dochodów to podatki oraz dotacje i subwencje  
z budżetu państwa. Dochody miasta z udziału  
w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad 1 396 mln zł,  
co stanowiło 33,5% dochodów ogółem.

Największą część dochodów z podatków i opłat  
lokalnych, które wynosiły 744 mln zł i 17,9%  
pozyskanych dochodów, pochodziła z podatku  
od nieruchomości – 437 mln zł (wzrost o 4,0%  
w stosunku do 2018 roku).

Dotacje i subwencje z budżetu państwa w 2019 roku  
wyniosły 1 338 mln zł i stanowiły 32,1% ogólnej kwoty 
pozyskanych dochodów.

BAZA EKONOMICZNA MIASTA 

Ryc. 4. Struktura dochodów miasta w 2019 roku. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela 1. Wpływy z tytułu udziału w PIT na 1 mieszkańca.

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

MIASTO 2010
[ZŁ]

2011
[ZŁ]

2012
[ZŁ]

2013
[ZŁ]

2014
[ZŁ]

2015
[ZŁ]

2016
[ZŁ]

2017
[ZŁ]

2018
[ZŁ]

2019
[ZŁ]

 2019-2020
ZMIANA

POZNAŃ 1229,00 1294,77 1 323,57 1 389,10 1 463,98 1 556,91 1 693,02 1 839,38 2 077,97 2278,01 85,4 %

WARSZAWA 1983,75 2015,83 2 056,05 2 140,68 2 294,95 2 458,47 2 652,53 2 867,19 3 250,53 3540,60 78,5 %

KRAKÓW 1120,70 1203,71 1 211,55 1 261,89 1 366,45 1 463,17 1 605,94 1 799,76 2 097,92 2 305,30 105,7 %

ŁÓDŹ 895,01 978,37 1 028,35 1 057,00 1 137,10 1 226,43 1 316,00 1 412,41 1 593,51 1 743,49 94,8 %

WROCŁAW 1142,08 1197,85 1 238,56 1 301,77 1 398,61 1 509,89 1 630,17 1 803,56 2 073,14 2 298,03 101,2 %

GDAŃSK 1059,41 1124,64 1 141,99 1 207,50 1 296,74 1 419,31 1 521,86 1 653,53 1 878,64 2 048,84 93,4 %

KATOWICE 1120,55 1208,50 1 250,4 1 293,18 1 389,79 1 500,86 1 583,84 1 688,67 1 894,99 2 050,33 83,0 %

Dochody budżetu z tytułu udziału w podatku  
dochodowym od osób fizycznych (PIT) w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca rosły szybciej niż dochody ogółem 

(85,4% wobec 77%), jednak wszystkie inne miasta 
prócz Warszawy i Katowic wykazały się szybszym 
wzrostem.
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Tabela 2. Wpływy z tytułu udziału w CIT na 1 mieszkańca. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Poznań wyprzedziły Kraków (w 2018 roku) i Wrocław  
(w 2019 roku). Trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę,  
że w Poznaniu, Łodzi i Katowicach mieszkańców  
ubywa, a w pozostałych ośrodkach przybywa.

Poziom wpływów z udziałem w podatku dochodowym  
od osób prawnych jest miernikiem siły lokalnej gospo-
darki – przedsiębiorstw mających siedzibę i płacących 
podatki na miejscu.

MIASTO 2010
[ZŁ]

2011
[ZŁ]

2012
[ZŁ]

2013
[ZŁ]

2014
[ZŁ]

2015
[ZŁ]

2016
[ZŁ]

2017
[ZŁ]

2018
[ZŁ]

2019
[ZŁ]

 2019-2020
ZMIANA

POZNAŃ 181,29 180,68 159,70 150,65 165,85 214,01 229,00 241,26 269,67 326,44 80,1%

WARSZAWA 315,40 343,21 313,98 272,24 303,18 337,58 352,96 412,02 512,04 546,63 73,3%

KRAKÓW 91,43 102,74 90,39 100,08 114,16 116,06 135,07 139,69 184,51 213,19 133,2%

ŁÓDŹ 88,68 94,62 90,87 90,26 84,10 98,23 105,31 102,20 123,39 148,86 67,9%

WROCŁAW 124,19 101,05 119,32 115,73 135,52 161,96 165,28 159,09 180,60 205,87 65,8%

GDAŃSK 94,79 133,35 97,74 135,46 134,74 152,39 143,14 171,63 186,51 299,27 215,7%

KATOWICE 177,34 230,41 161,78 161,62 178,71 183,42 207,79 202,93 264,81 337,24 90,2%

W przypadku CIT wpływy z podatku podlegają  
większym fluktuacjom, aniżeli z PIT, jednak w całym 
okresie Poznań dzieli 2.-3. lokatę zamiennie z Katowicami,  
po Warszawie.

Udział dochodów własnych w budżecie spadł w latach 
2010–2019 z 71,1% do 63,8% i podobny proces miał 
miejsce w całej Polsce, jednak spadek w Poznaniu był 
w badanej grupie największy prócz Katowic.

Wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły w latach 
2010–2019 z 295,9 mln zł do 436,7 mln zł (z 532,61 zł 
do 816,54 zł na 1 mieszkańca, a więc o 53,5%.) Był to 
wzrost przeciętny w badanej grupie, jednak  
Poznań utrzymał 3. lokatę – za Gdańskiem i Katowica-
mi. Gdańsk był liderem wzrostu (81,1%, wyższy wzrost 

niż w Poznaniu był też w Krakowie, Łodzi  
i Wrocławiu).

W latach 2010–2019 pozyskano do budżetu miasta 
ze źródeł zewnętrznych ponad 188,2 mln zł, co daje 
Poznaniowi 2. miejsce po Krakowie (217,4 mln),  
a przed Wrocławiem (179,1 mln). Na cele inwestycyjne 
pozyskano 161,3 mln zł, co czyni Poznań liderem  
w porównywanej grupie. 

Solidną bazę ekonomiczną Poznania odzwierciedla 
wielkość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca, 
który stanowi niemal 200% wartości ogólnokrajowej. 
Dynamika wzrostu jest jednak mniejsza, niż  
w większości badanych ośrodków, i Poznań jest  
stopniowo „doganiany” przez Wrocław i Kraków.

MIASTO 2010
[ZŁ]

2011
[ZŁ]

2012
[ZŁ]

2013
[ZŁ]

2014
[ZŁ]

2015
[ZŁ]

2016 
[ZŁ]

2017
[ZŁ]

2018
[ZŁ]

 2018/2010
ZMIANA

POZNAŃ 73 899 78 436 82 478 85 818 88 320 92 357 96 237 103 401 108 264 46,5%

WARSZAWA 112 200 118 804 124 257 127 670 131 572 135 944 141 170 152 833 163 372 45,6%

KRAKÓW 58 638 63 410 65 521 68 445 71 682 76 323 80 533 86 762 93 753 59,9%

ŁÓDŹ 46 910 49 540 51 496 52 889 55 549 58 470 59 459 64 083 70 846 51,0%

WROCŁAW 58 410 62 664 65 812 68 913 73 065 77 111 80 093 87 099 94 373 61,6%

GDAŃSK 52 844 58 288 62 415 61 491 61 481 66 645 70 319 75 198 82 362 55,9%

KATOWICE 51 587 56 413 57 432 59 119 60 511 63 132 63 730 68 586 74 576 44,6%

Tabela 3. PKB na 1 mieszkańca (ceny bieżące). 

Źródło: BDL GUS [dostęp: 24.08.2021 r.]
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Ryc. 5. Struktura wydatków miasta w 2019 roku.

Źródło: Raport o stanie Miasta 2019

Głównymi pozycjami w strukturze wydatków  
miasta są: oświata, drogi i komunikacja zbiorowa  
oraz polityka społeczna i zdrowotna (ta ostatnia  
szczególnie po 2016 roku).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki na oświatę są 
wysokie (2 188,83 zł – Poznań ustępuje tylko Warsza-
wie). Z kolei wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe 
należały do niższych wśród największych miast – nie 
budowano spektakularnych placówek, jak we Wro-
cławiu czy Katowicach, gdzie w szczycie inwestycji 
przekraczały 500 a nawet 600 zł. Poznań w badanym 
zbiorze miast zajmował do 2015 roku ostatnie miejsce, 
następnie wyprzedził Gdańsk, jednak wydatki ani razu 
nie przekroczyły 260 zł. Sytuacja może się zmienić  
w przypadku podjęcia budowy Teatru Muzycznego czy 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W wydatkach  
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferyczne-
go i klimatu przoduje Kraków przed Wrocławiem  
i Katowicami, pozostałe miasta ponoszą wydatki  
śladowe. W Poznaniu jest to kilka złotych rocznie  
(najwięcej w 2017 roku – 8,56 zł, w Łodzi w całym 
okresie 2010–2019 – 0,40 zł, w Gdańsku – 0 zł (!)).

  
2 Podregion Katowicki (NUTS 3). Oprócz Katowic obejmuje miasta: Chorzów, Mysłowice, Ruda Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice.

TO NIE JEST MIASTO 
DLA MŁODYCH LUDZI?  
KONKURENCYJNOŚĆ POZNANIA  
W UKŁADZIE POLSKICH METROPOLII

Władze miasta wyraziły głośny niepokój z powodu  
wprowadzenia zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku 
życia. Tymczasem w latach 2015–2019 dochód  
do opodatkowania w tej grupie wzrastał w Poznaniu 
umiarkowanie – w sumie o 13,2%. Mniejszy wzrost  
odnotowano tylko w Łodzi (8,1%). W pozostałych  
miastach wzrosty wyniosły od 17,8% w Katowicach  
do 36,2% w Krakowie. Przeciętny dochód do opodatko-
wania na 1 osobę w tej grupie wyniósł w 2019 roku  
w Poznaniu 18 680,41 zł i był niższy tylko w Łodzi. 
Dotyczyło to okresu do lipca włącznie, ponieważ potem 

wprowadzono zerową stawkę opodatkowania tych  
dochodów, jednak w 2019 roku i poprzednich latach  
pozycja i tendencje dotyczące Poznania były podobne  
(do 2018 roku włącznie dochód na 1 osobę był niższy 
jeszcze w Gdańsku i Katowicach).

Można więc wnioskować, że inne ośrodki (poza Łodzią) 
oferują w większym stopniu korzystne warunki  
zatrudnienia dla osób młodych. 
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MIASTO 2015 2016 2017 2018 2019 (I-VII) Różnica Dynamika 
2015-18

POZNAŃ 18569,86 19983,4 22235,36 23441,41 18680,41 110,55 0,6% 26,2%

WARSZAWA 21246,85 22961,84 24958,05 26703,63 22292,72 1045,87 4,9% 25,7%

KRAKÓW 19052,58 20675,2 23194,32 25137,23 21087,1 2034,52 10,7% 31,9%

ŁÓDŹ 16826,98 18073,27 20097,88 21504,07 16877,45 50,47 0,3% 27,8%

WROCŁAW 19373,73 21298,41 23286,74 25070,74 20202,45 828,72 4,3% 29,4%

GDAŃSK 17980,44 19537,11 21842,42 23688,71 19407,62 1427,18 7,9% 31,7%

KATOWICE 18751,83 19597,32 22053,92 23446,28 22624,53 3872,7 20,7% 25,0%

Tabela 4. Wartość dochodów uzyskanych przez podatników do 26 r.ż. w przeliczeniu na 1 osobę. 
 

Źródło: analizy.monitorrozwoju.pl [dostęp: 19.08.2021 r.]

Tabela 5. Wartość dochodów z tytułu stosunku pracy na 1 podatnika w tej kategorii. 
 

Źródło: analizy.monitorrozwoju.pl [dostęp: 19.08.2021 r.]

Podobnie ma się sytuacja wśród ogółu osób pozostają-
cych w stosunku pracy.

MIASTO 2015 2016 2017 2018 2019 Różnica Dynamika

GDAŃSK 47317,16 49132,34 52284,41 55563,41 59949,02 12631,86 26,7%

KATOWICE 44735,59 46428,85 49418,59 52454,22 56642,43 11906,84 26,6%

KRAKÓW 48929,42 51882,52 55547,5 59925,83 63442,67 14513,25 29,7%

POZNAŃ 48136,84 49952,91 53332,23 56665,76 60087,29 11950,45 24,8%

WARSZAWA 64099,39 67171,63 71098,81 77621,72 79514,27 15414,88 24,0%

WROCŁAW 48720,01 51731,07 54933,65 58870,93 62404,98 13684,97 28,1%

ŁÓDŹ 39247,48 41065,88 43811,26 46788,94 50187,4 10939,92 27,9%

W badanym okresie wysokość średniego wynagrodzenia 
w Poznaniu wzrosła o niespełna 50%. Dynamika wzrostu 
była równa tej w Gdańsku, wyższa niż w Warszawie  
i Katowicach, jednak wszystkie te miasta „startowały”  
w 2010 roku z poziomu wyraźnie wyższego niż w Poznaniu, 
więc zachowały przewagę. W pozostałych miastach 

odnotowano wzrosty znacznie wyższe aniżeli w stolicy 
Wielkopolski, w wyniku czego Poznań został zdystanso-
wany przez Wrocław (w 2015 roku) i Kraków (w 2018 
roku). Obserwacje te pozostają w związku z innymi  
podawanymi tu danymi, dotyczącymi rozwoju rynku  
obsługi biznesu czy liczby budowanych mieszkań.

Tabela 6. Przeciętne wynagrodzenie brutto.

Źródło: analizy.monitorrozwoju.pl [dostęp: 27.08.2021 r.]

MIASTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RÓŻNICA 
2010-2019

 2019/2010
DYNAMIKA

POZNAŃ 3814,08 3987,13 4119,68 4256,82 4354,4 4549,11 4770,94 5062,37 5355,57 5713,03 1898,95 49,8%

WARSZAWA 4694,47 4936,36 5077,53 5226,05 5385,8 5591,46 5739,61 4770,94 6432,78 6802,6 2108,13 44,9%

KRAKÓW 3543,43 3722,48 3877,57 3997,8 4152,52 4431,17 4635,26 4966,2 5368,39 5878,79 2335,36 65,9%

ŁÓDŹ 3243,15 3427,06 3568,84 3710,91 3837,47 4047,78 4230,12 4462,5 4779,47 5174,84 1931,69 59,6%

WROCŁAW 3675,85 3827,68 3923,93 4129,56 4337,99 4569,88 4800,54 5070,35 5338,47 5757,54 2081,69 56,6%

GDAŃSK 4108,37 4327,35 4411,71 4562,66 4814,14 4992,14 5118,59 5312,48 5642 6154,35 2045,98 49,8%

KATOWICE 4563,66 5013,92 4966,8 5270,37 5199,41 5262,02 5274,86 5290,36 5698,98 6175,8 1612,14 35,3%
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Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora  
kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych  
podmiotów ogółem daje Poznaniowi przeważnie  
3. miejsce, za Warszawą i Krakowem, wymiennie  
z Wrocławiem. Zjawisko wykazywało lekką tendencję 
wzrostową do 2019 roku (w 2020 roku we wszystkich 
miastach nastąpił regres).

Pozytywnie o gospodarce i współpracy społecznej  
w mieście świadczą wskaźniki:

• udziału osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarki 
narodowej ogółem (w latach 2010–2019 odnoto-
wano spadek z 70,3% do 61.1%, najwyższy obok 
Warszawy),

• udziału fundacji, stowarzyszeń i organizacji  
społecznych w ogólnej liczbie podmiotów  
gospodarki narodowej (wzrost w okresie  
2003–2019 z 1,8% do 3,3% – z przeciętnego  
do poziomu najwyższego w porównywanym  
zestawieniu).

Oba te wskaźniki świadczą o rosnącej gotowości  
do współpracy – zarówno w grupie firm (przechodzenie 
do szerzej zorganizowanej formy współpracy – spółek), 
jak i przez powstawanie organizacji pozarządowych.

Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są 
m. in. Business Process Outsourcing (BPO) czy Shared 
Services Center (SSC) (https://www.poznan.pl/mim/in-
westycje/kluczowe-dane,p,45387,45388.html).  
Wśród ośrodków usług biznesowych w Polsce Poznań 
zajmuje 6. pozycję pod względem liczby centrów usług 
biznesowych i 8. pod względem liczby osób w nich 
pracujących.

Poznań stanowi dopiero 5. regionalny rynek biurowy 
w Polsce, a 6. pod względem powierzchni w budowie. 
Popyt niewiele przewyższa podaż, przy rekordowym 
odsetku pustostanów. 

Tabela 7. Podmioty gospodarcze w sekcjach J-N na 1000 mieszkańców. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

MIASTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2019/2010
ZM. [%]

POZNAŃ 52,3 54,1 57,1 60,9 64,6 68,0 70,9 74,1 76,7 80,5 53,9%

WARSZAWA 70,1 71,5 75,6 81,3 85,3 91,0 96,8 101,9 105,0 111,4 58,9%

KRAKÓW 45,8 47,1 49,7 52,0 53,9 57,1 60,2 63,6 66,6 70,2 53,3%

ŁÓDŹ 29,3 30,1 31,7 33,2 34,5 35,9 37,2 38,7 40,3 42,4 44,7%

WROCŁAW 52,9 55,0 57,7 60,8 63,0 66,2 69,4 73,1 77,0 79,5 50,3%

GDAŃSK 43,9 45,4 47,6 49,8 51,5 53,9 56,7 59,5 61,4 64,1 46,0%

KATOWICE 39,6 40,9 43,2 45,6 47,6 49,5 51,6 53,9 55,4 58,1 46,7%

Liczba podmiotów gospodarczych w sekcjach J-N,  
charakteryzujących się osiąganiem wysokiej  

wartości dodanej jest wysoka. Poznań jest  
na 2. miejscu po Warszawie.

Ryc. 6. Istniejące zasoby i powierzchnie biurowe w budowie  
(stan po I połowie 2020 roku).

Źródło: https://content.knightfrank.com/research/1983/documents/pl/polska-ry-

nek-biurowy-i-inwestycyjny-i-pol-2020-7336.pdf [dostęp: 28.08.2021 r.]

Ryc. 7. Nowa podaż, popyt na powierzchnie biurowe i współczynnik 
pustostanów w poszczególnych miastach (stan po I połowie 2020 roku).

Źródło: https://content.knightfrank.com/research/1983/documents/pl/polska-ry-

nek-biurowy-i-inwestycyjny-i-pol-2020-7336.pdf [dostęp: 28.08.2021 r.]
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Tabela 8. Liczba studentów (w tysiącach).

Źródło: badam.poznan.pl

w Polsce, oferuje nawet przedszkole. Program „Bon  
na dotacje”, polegający na refundacji poniesionych  
kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinanso-
wanie, po jego złożeniu, pomógł w ostatnich 5 latach 
pozyskać 280 mln zł rozwojowym firmom. Wśród nich 
były m.in. perowskitowe ogniwa słoneczne z Saule 
Technologies, przynoszące rozgłos na całym świecie 
[dostęp: 26.08.2021 r.].

Liczba studentów poznańskich uczelni maleje z roku  
na rok, jednak ubytek ten jest relatywnie mniejszy niż 
w innych ośrodkach (poza Wrocławiem).

(http://perspektywy.plportal/index.php?option=com_
content&view=article&id=2982&Itemid=402  
[dostęp: 28.08.2021 r.]).

Wyższe od liceów pozycje zajmują technika:  
Technikum Komunikacji (ZSK) plasuje się w pierwszej 
dziesiątce ogólnokrajowej (aktualnie na 7. miejscu), na 
10. pozycji sklasyfikowano Technikum Łączności  
(ZSŁ im. M. Kopernika). Technikum Komunikacji  
zajmuje wyższe lokaty (4.-5.) w rankingu maturalnym 
(https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/rankin-
g-glowny-technikow [dostęp: 28.08.2021 r.]), również 
4. w klasyfikacji STEM w 2016 roku (http://perspekty-
wy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=2983&Itemid=403 [dostęp: 28.08.2021 r.]).  
Zarówno ta szkoła, jak i VIII LO przodujące  
w przedmiotach ścisłych, zajmowały jednak bardzo 
niskie pozycje w rankingach olimpijskich.

Ogólne wyniki matur w 2019 roku na tle największych 
miast nie wyróżniają Poznania, zwłaszcza w przypad-
ku matematyki. 
Poprawie sytuacji nie sprzyja redukcja środków  
przeznaczanych na zajęcia pozalekcyjne  
przedmiotowe w poznańskich szkołach.

W porównaniu z innymi ośrodkami liczba studentów  
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców  
jest w Poznaniu najwyższa (194, w innych ośrodkach: 
Kraków 175, Wrocław 173, Warszawa 123, Łódź 96). 
Liczba studentów stacjonarnych oscyluje w ostatnich 
latach wokół 65–66 tys. Osoby te w pierwszej  
kolejności wytwarzają specyficzny „klimat akademicki”. 
Poznań jest więc miastem szczególnie predestynowa-
nym do wystąpienia „studentyfikacji”, czyli zmian  
procesów i struktur społecznych i gospodarczych  
(także w wymiarze przestrzennym) pod wpływem  
masowej obecności studentów (por. Nowak 2016).

W rankingu polskich uczelni akademickich Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza zajmuje w ostatnich latach miejsce  
4. lub 5., w drugiej dziesiątce z kolei znajdują się: Poli-
technika Poznańska i Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego (https://2021.ranking.perspek-
tywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich [dostęp: 
28.08.2021 r.]). W rankingu liceów ogólnokształcących 
najlepsze poznańskie liceum (II LO im. Generałowej 
Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej) znalazło się  
na 25. pozycji (https://2021.licea.perspektywy.pl/ran-
kings/ranking-glowny-liceow [dostęp: 28.08.2021 r.]). 

Wyższe, 14. miejsce zajmuje szkoła ta w rankingu 
szkół olimpijskich. Taki wynik stanowi poprawę  
w stosunku do lat ubiegłych, kiedy to najlepsze  
poznańskie szkoły zajmowały miejsca w VI–VIII  
dziesiątce ogólnopolskich rankingów. W latach 2015  
i 2016 prowadzono też ranking szkół STEM klasyfikujący 
wyniki nauczania w zakresie przedmiotów ścisłych  
(Science, Technology, Engineering, Mathematics).  
Odpowiednio 16. i 15. miejsce zajęło VIII Liceum  
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  

Rozwój funkcji biurowych, nawet na terenach do tego 
predestynowanych i przeznaczonych w planach  
miejscowych, wydaje się być mniej atrakcyjny  
dla inwestorów, aniżeli mieszkalnictwo (przykład:  
zmiana miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla kompleksu Business Garden). 
W bardzo wąskim zakresie rozwijają się takie formy 
miejsc pracy jak biura elastyczne, biurka na godziny.
Wrocław koncentruje się na wsparciu branż innowa-
cyjnych, szczególnie w zakresie IT, oraz startupów. 
Wrocławski Park Technologiczny, którego udziałow-
cem w ponad 94% jest miasto (z udziałem wrocław-
skich uczelni) jest największym tego typu obiektem  

MIASTO 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

POZNAŃ 133,6 131,3 128,2 121,1 117,0 116,5 112,0 110,3 104,1

WARSZAWA 270,1 258,9 268,6 255,3 247,5 243,3 239,5 230,3 219,6

KRAKÓW 185,4 184,5 181,9 170,5 165,9 160,8 154,3 143,6 135,0

ŁÓDŹ 100,9 95,4 91,5 83,5 80,7 76,4 74,0 72,0 65,6

WROCŁAW 143,2 137,4 134,4 125,8 122,1 120,0 119,6 114,8 110,9
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Źródło: https://badam.poznan.pl/oswiata-w-poznaniu-2019/ [dostęp: 28.08.2021 r.]

POLITYKA ROZWOJU MIASTA

Przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  
przyjęto założenie „miasta dla ludzi” oznaczające,  
że miasto jest tworzone przez mieszkańców i dla miesz-
kańców. 

Konsekwencją takiego podejścia był oddolny i partycypa-
cyjno-ekspercki proces tworzenia strategii, czyli przyjęcie 
perspektywy mieszkańca.

Wizję miasta sformułowano w brzmieniu: „Poznań  
w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi  
zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomuniko-
wane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaan-
gażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspira-
cje – są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza  
im miasto, oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane 
w kraju i za granicą dzięki swojemu dziedzictwu  
historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współ-
czesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat 
biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają 
wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie 
miasta”.

Określono 5 priorytetów: 

• silna metropolia,
• nowoczesna przedsiębiorczość,
• zielone, mobilne miasto, 
• przyjazne osiedla, 
• wspólnotowość i dialog społeczny.

Inne analizowane miasta stosują zbliżone podejście  
do rozwoju, jak ma to miejsce w przypadku Poznania, 
różnice przejawiają się w praktyce.

W „Strategii #Warszawa2030” 1 z 4 celów strategicznych 
ma brzmienie „Twórcze środowisko”. Świadczy to o wa-
dze, jaką władze miasta przywiązują do kapitału ludzkie-
go jako czynnika rozwojowego. Cel ten zawiera  
4 cele operacyjne, do których tworzone są aktualnie  
programy operacyjne: 

4.1.  rozwijamy nasz twórczy potencjał,
4.2.  generujemy innowacje,
4.3.  przyciągamy talenty i liderów,
4.4.  inspirujemy świat. 

Kraków tematykę smart city umieszcza w 1 z 3 filarów 
wizji miasta w swojej strategii. Z mniejszych ośrodków 
jednoznacznie tematykę jakości życia w powiązaniu  
ze smart city akcentuje Gdynia.

Za pewien brak w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 
2020+ i większości innych tego rodzaju dokumentów 
należy uznać pewną nieuchronność, linearność przyjętego 
modelu rozwoju. W tym przypadku wyróżnia się Strategia 
Wrocław 2030, gdzie wzięto pod uwagę rozmaite scena-
riusze – ekonomiczne, polityczne i ustrojowe, opracowane 
zarówno metodą ekspercką i bazujące na wskaźnikach 
ilościowych, jak i powstałe w formule foresightu strate-
gicznego.
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MIASTO 2015 2016 2017 2018 2019

POZNAŃ 0,92 0,95 0,96 0,93 0,93

WARSZAWA 0,73 0,73 0,74 0,73 0,71

KRAKÓW 0,74 0,77 0,78 0,80 0,78

ŁÓDŹ 1,21 1,24 1,20 1,20 1,13

WROCŁAW 0,98 0,99 0,99 0,96 0,94

GDAŃSK 0,97 0,93 0,86 0,82 0,81

KATOWICE 1,61 1,56 1,50 1,42 1,35

MIESZKALNICTWO  
I USŁUGI KOMUNALNE
Na koniec 2019 roku w Poznaniu było 266 331 miesz-
kań, czyli 488 na 1000 mieszkańców. Jest to liczba  
mniejsza niż w podobnych miastach, gdzie wahała 
się od 549 w Warszawie do 501 w Katowicach  
i Gdańsku. Przeciętna powierzchnia poznańskiego 
mieszkania wynosiła 64,4 m2. Większymi statystycz-
nie lokalami dysponowali tylko mieszkańcy  
Wrocławia (68,8 m2). Na 1 osobę przypadało 32,1 m2, 
co lokowało Poznań za Wrocławiem (36,4 m2)  
i Warszawą (32,8 m2).

W Poznaniu utrzymuje się dość korzystna relacja 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do cen 
mieszkań. Wskaźnik szacowanej dostępności  
mieszkań w dużych miastach (powierzchnia  
mieszkalna w m2, jaką można nabyć za przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto) jest zdecydowanie 
korzystniejszy, aniżeli w Warszawie, Krakowie  
i Gdańsku, nieco mniej korzystny niż we Wrocławiu,  
a znacznie mniej w porównaniu z Łodzią i Katowica-
mi. Miernik ten wykazuje względną stałość, podczas  
gdy w większości innych ośrodków pogorszył się  
w relacji do 2015 roku.

Tabela 9. Powierzchnia mieszkalna (w m2), jaką można nabyć  
za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy ZMP analizy.monotorrozwoju.pl

Kwoty te dotyczą rynku wtórnego, ceny na rynku 
pierwotnym są o 10–15% wyższe. Podobne zależ-
ności występują w Łodzi, natomiast w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku ceny transakcyjne 
na rynku wtórnym są niewiele niższe niż na pier-
wotnym (https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nie-
ruchomosci/ceny_mieszkan_03_2021.pdf [dostęp: 
28.08.2021 r.]). W Poznaniu, inaczej niż w innych  
miastach, w ofercie sprzedaży pozostaje więcej 
mieszkań, niż jest wznoszone (stale ponad 6 tys.,  
natomiast nabywców znajduje ok. 4 tys.). Można  
to tłumaczyć większą niż gdzie indziej dynamiką  

budownictwa w strefie podmiejskiej, przez co  
znaczna liczba lokali może trafić na rynek wtórny. 

Budowane mieszkania są coraz mniejsze. Przeciętna 
powierzchnia 1 nowego mieszkania spadła z 72,5 m2 
w 2010 roku do 62,6 m2 w 2019 roku, w związku z coraz  
mniejszym udziałem budownictwa jednorodzinnego, 
które rozwija się w gminach podpoznańskich,  
i coraz mniejszą powierzchnią indywidualnych  
domów. Struktura oddawanych do użytku mieszkań 
wskazuje na zwiększającą się przewagę udziału  
deweloperów, jednak aktywność w zakresie budow-
nictwa komunalnego czy TBS, utożsamianego  
z mieszkaniami dostępnymi dla osób o przeciętnych 
zarobkach, jest relatywnie wysoka. 

W latach 2010–2019 oddano 804 mieszkania  
komunalne, i w tym zestawieniu Poznań ustępuje  
tylko Warszawie (1739) daleko dystansując inne 
ośrodki (we Wrocławiu powstało 31 takich mieszkań, 
lecz miasto rozwija tam inne formy, np. kooperatywy 
mieszkaniowe).
Zasób mieszkań komunalnych (12,5 tys. w 2018 roku)  
jest jednak najmniejszy w badanej grupie (Warszawa  
ma ponad 81 tys. mieszkań, Łódź 44 tys., Wrocław 
34,8 tys., w porównaniu do liczby ludności skromniej-
szą liczbą dysponuje Kraków – 14,8 tys.). Powoduje 
to, że miasto nie może odgrywać większej roli regula-
cyjnej na rynku nieruchomości.

Głównymi obszarami rozwoju funkcji mieszkaniowej  
są dzielnice północne (Naramowice, Strzeszyn) oraz 
otoczenie Lasku Marcelińskiego, ostatnio także 
obrzeża Górczyna i Łazarza, jednak nowe budownic-
two coraz częściej wkracza do funkcjonalnego Śród-
mieścia, zajmując zwarte obszary pełniące wcześniej 
inne funkcje (jak np. poprzemysłowe – w pn. części  
Jeżyc). Jest to mieszkalnictwo o bardzo wysokiej 
intensywności, jedynie częściowo lokalizowane w 
drodze miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, korzystające ze znajdujących się 
w sąsiedztwie obiektów infrastruktury społecznej i 
terenów zieleni, o ile znajdują się w pobliżu. Coraz 
częściej jednak w ofertach nieruchomości akcentuje 
się te aspekty, podobnie jak dojazd, zwłaszcza komu-
nikacją zbiorową. 

Trudno jednak mówić o powstawaniu kompletnych 
osiedli w klasycznym znaczeniu tego słowa (Zaniew-
ska 2007), skupionych na wytwarzaniu i wzmacnia-
niu lokalnych centrów aktywności i usług. Działania 
w tym kierunku prowadzone są w Warszawie (Centra 
lokalne... 2015), czy we Wrocławiu (Maćków 2018, 
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Damurski 2020). Szansą na powstanie nowej kom-
pletnej struktury miejskiej odpowiadającej potrze-
bom i wyzwaniom może być zagospodarowanie 
Wolnych Torów. 

Miasto dzieli się na 42 osiedla – jednostki pomocnicze, 
które dysponują środkami osiągającymi rocznie  
kwotę 30 mln zł. We Wrocławiu 48 osiedli dyspono-
wało do niedawna kwotą dziesięciokrotnie mniejszą, 
mimo strategicznego zapisu o decentralizacji zarzą-
dzania miastem (obecnie, pilotażowo, wprowadza 
się kwotę 40 mln zł na 2 lata). Jeszcze skromniejsze 
środki przeznacza się osiedlom w Gdańsku. Mimo 
czynionych starań, frekwencja w wyborach do rad 
poznańskich osiedli nie przekracza w skali miasta 
10% (https://badam.poznan.pl/2019-03-wybory-do-
-rad-osiedli/ [dostęp: 28.08.2021 r.]).

Biorąc pod uwagę ceny „koszyka usług komunal-
nych”, w 2019 roku Poznań znajdował się w dolnej 
części tabeli polskich miast, to znaczy, że usługi  

4. Łódź 2 908,96 zł 
7. Gdańsk 2 999,38 zł 
9. Warszawa 3 060,03 zł 
13. Wrocław 3 259,73 zł 
14. Kraków 3 351,28 zł 
15. Poznań 3 447,19 zł 
16. Katowice 3 736,80 zł

komunalne były relatywnie drogie. Wśród porówny-
wanych miast wyższe ceny były jedynie w Katowicach. 
Oto miejsca poszczególnych miast w klasyfikacji 
ośrodków powyżej 200 tys. mieszkańców:

W 2020 roku ceny usług zmieniły się nieznacznie  
(ranking nie uwzględnia jeszcze wprowadzenia  
Śródmiejskiej Strefy Parkowania ze stawką 7 zł  
za 1. godzinę), przez co miasto zanotowało awans  
o 90 pozycji w skali kraju i znalazło się w środku 
stawki, wyprzedzając Łódź i Gdańsk.

ROZWÓJ KONCEPCJI  
SMART CITY

Miasto wprowadza szereg rozwiązań smart city,  
definiowanych jako spełniające co najmniej 2  
z wymienionych kryteriów:

• ICT – wykorzystujące narzędzia technologiczne 
(najczęściej IT),

• innowacyjność,
• integracja (w zakresie przepływu danych),
• inkluzywność (angażowanie podmiotów spoza 

administracji) (Smart City Poznań).

Liczba e-usług administracji lokalnej wzrosła w okresie 

2017–2019 o 96%. Aktualnie jest ich 404, jednak 
mniej niż połowa (199) osiąga 2. stopień dojrzałości, 
74 – 3. stopień, a 2 – 4. stopień, i dotyczą obsługi 
świadczeń społecznych opartych na rozwiązaniach 
wdrożonych na poziomie całej Polski (w tym 500+). 
Liczba wejść na Biuletyn Informacji Publicznej regu-
larnie rośnie, w 2019 roku wynosiła 3,4 mln, w 2020 
roku ponad 4,7 mln. Liczba użytkowników e-usług  
w 2019 roku wyniosła 245 tys. W sieci udostępnianych 
jest 80 kategorii dokumentów publicznych.
Wyzwaniem będzie na pewno integracja wprowadza-
nych rozwiązań i – w dalszym zakresie – personaliza-
cja e-usług publicznych.
Poznań otwarte dane udostępnia w formie platfor-
my API do tworzenia dalszych aplikacji, w mniejszym 
zakresie robi to Warszawa czy Gdańsk. Wrocław 
udostępnia dane przeważnie w popularnych forma-
tach typu *.xlsx czy *.csv. Kraków dotąd pozostaje 
przy gotowych opracowaniach w formie publikacji. 
Zdecydowanie największy zbiór danych otwartych 
oferuje Gdynia.

Poznań, co jest wyjątkiem wśród podobnych  
ośrodków, nie ma dotąd wdrożonej karty miejskiej, 
choć prace zostały zainicjowane.
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3   Stopnie dojrzałości e-usług (za „Czym jest poziom dojrzałości...”):

 1. informacyjny – można pobrać wnioski i zobaczyć opis spraw,

 2. interakcyjny – jest możliwe otrzymanie odpowiedzi elektronicznie), 

 3. transakcyjny – komunikacja w obie strony jest elektroniczna),

 4. integracyjny –  całość sprawy jest załatwiana zdalnie,

 5. personalizacja.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

• powinno się dążyć do jak najdłuższego  
utrzymania aktywności zawodowej przez osoby  
w wieku emerytalnym, 

• Wolne Tory jako priorytetowy obszar rozwoju, 
nowe centrum Poznania kształtowane jako  
centrum metropolii - prawdziwie zrównoważona, 
także społecznie, dzielnica, kształtowana  
z udziałem funduszy zewnętrznych, 

• „wejście” miasta w szerszą współpracę dotyczącą 
rozwoju mieszkalnictwa i wyznaczenie obszarów 
priorytetowego i modelowego rozwoju budownic-
twa dla różnych grup i użytkowników (zwłaszcza 
młodych rodzin), 

• warto wypracować alternatywne scenariusze 
rozwoju miasta, 

• realne zwiększenie nakładów na szkolenia  
i rozwój zawodowy pracowników samorządowych, 
regularne szkolenia dotyczące współpracy  
i działania zespołowego, ale także kreatywnego 
myślenia i rozwiązywania problemów  
(także nieformalne), 

• nastawienie na rozwój data center, w tym  
odpowiednio planując zaopatrzenie miasta  
w energię (Poznań znajduje się w obszarze  
z potencjalnymi deficytami zasilania).

Jeśli chodzi o sektor prywatny to Poznań i najbliż-
sze otoczenie staje się największym po Warszawie 
skupieniem data center w Polsce. Należy wskazać 
rozbudowę obiektu Beyond.pl uczestniczącego  
w partnerstwie z Megaport, globalnym dostawcą  
usług network as a service. Poznański kampus, zasi-
lany „zieloną” energią, o Efektywności Użycia Mocy 
(PUE)  na  poziomie 1.2.1.2, zwiększy 5-krotnie doce-
lową moc, z 8 do 42 MW (1/5 krajowej mocy),  
a jego powierzchnia powiększy się prawie 4-krotnie, 
z 12 tys. do 45 tys. m2 (https://crn.pl/aktualnosci/
beyond-pl-rusza-z-wielka-rozbudowa-data-center/ 
[dostęp: 27.08.2021 r.]).  Zapotrzebowanie na specja-
listów IT w Poznaniu jest wysokie – aż 87% badanych 
przedsiębiorców planuje zwiększyć zatrudnienie  

w najbliższych miesiącach. Atutem Poznania  
jest 12 200 studentów kierunków IT/ICT oraz inżynie-
ryjno-technologicznych.

Wygranym w trwającym już procesie inteligentnego 
rozwoju będzie ten ośrodek, który jednocześnie  
najbardziej pomysłowo i racjonalnie wykorzysta  
swoje zasoby.
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22.03.2018 r.].
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Czy Poznań należy do grupy liderów 
rozwoju w skali kraju/międzynarodo-
wej? W jakich tematach?

Czy Poznań jest źródłem inspiracji 
dla liderów w zarządzaniu usługami 
publicznymi, rozwojem lokalnym?  
W jakich aspektach?

PYTANIA DO DYSKUSJI 

LITERATURA I ŹRÓDŁA PRAWNE

Czego Poznaniowi brakuje  
w porównaniu z podobnymi  
miastami? 

Czy powinno się decentralizować  
zarządzanie miastem – bardziej  
upodmiotowić osiedla, przyznać  
jeszcze większe środki?

Dzięki jakim współczesnym osiągnię-
ciom Poznań jest rozpoznawany  
w kraju i za granicą?

Czy Poznań przyciąga talenty?  
Dla kogo jest miastem pierwszego 
wyboru?

Gdzie chcieliby Państwo  
zamieszkać w Poznaniu?
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