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Streszczenie: W artykule dokonano krótkiej charakterystyki aktualnej sytuacji społeczno-

gospodarczej Konina oraz przeglądu najważniejszych zapisów „Strategii Rozwoju Konina na 

lata 2015-2020” w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju potencjału ludzkiego. 

Przedstawiono też główne działania władz miasta w latach 2015-2017, wynikające z realizacji 

zapisów strategii i programów wspierania przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016  

i 2017-2019. Aspekt wykorzystania przedsiębiorczości jako narzędzia wspierania i kreowania 

rozwoju lokalnego wybrano głównie ze względu na fakt, że Konin na tle innych miast 

podobnej wielkości w Wielkopolsce cechuje wysoki wskaźnik bezrobocia i jeden z niższych 

poziomów przedsiębiorczości wśród mieszkańców. By sprawdzić, czy realizacja założeń 

strategicznych w zakresie wspierania przedsiębiorczości dała jakieś wymierne efekty, 

zbadano, na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, jak w latach 2015-2017 

kształtowała się m.in. liczba podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych  

w Koninie, liczba wyrejestrowywanych podmiotów, liczba podmiotów zawieszających 

działalność. Pozwoliło to na obrazową ocenę sytuacji w mieście w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości (nie badano ścisłej korelacji między działaniami władz miasta, a liczbą 

powstających nowych podmiotów gospodarczych, pominięto w rozważaniach wpływ takiego 

czynnika makrootoczenia jak sytuacja gospodarcza w Polsce). 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, strategia rozwoju, rozwój lokalny. 
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SUPPORTING ENTEPRENEURSHIP AS AN ENHANCING ELEMENT  

FOR LOCAL DEVELOPMENT BY THE EXAMPLE OF THE CITY  

OF KONIN IN 2015-2017 

Abstract: The article presents a brief description of the current socio-economic situation in 

Konin and a review of the most important provisions of the "Konin Development Strategy for 

2015-2020" in the field of supporting entrepreneurship and development of human potential. 

The main activities of the city authorities in the years 2015-2017, resulting from the 

implementation of business support programmes in Konin for the years 2014-2016 and 2017-

2019 are also presented. The aspect of using entrepreneurship as a tool to support and creation 

of local development was chosen mainly due to the fact that Konin, compared to other cities 

in Wielkopolska province, has the highest unemployment rate and one of the lower levels of 

entrepreneurship among residents. To check whether the implementation of strategic 

assumptions in the field of entrepreneurship gave some tangible results, it was examined, 

based on the data from the Central Statistical Office, how in 2015-2017 the number of the 

newly registered entities of the national economy, the number of deregistered entities, and the 

number of entities suspending operations had been changing in Konin. It allowed a pictorial 

assessment of the city situation in the field of enterprise development (there is no close 

correlation between the activities of the local authorities and the number of emerging new 

business entities within this research; and the impact of macroeconomic factors, such as the 

economic situation in Poland, was also omitted). 

Keywords: entrepreneurship, development strategy, local development. 

1. Wprowadzenie 

Rozwój miasta, tak jak i każdej innej jednostki samorządu terytorialnego (JST), zależy od 

wielu czynników i natężenia ich oddziaływania oraz stopnia wykorzystania. Wśród nich 

wymienić należy dwa kluczowe: pierwszy to szeroko pojęty potencjał danego obszaru (a więc 

także i ludzki), drugi zaś to efektywność władz samorządowych, rozumiana jako zdolności  

i umiejętności do kreowania rozwoju tejże JST, przy jak najskuteczniejszym wykorzystaniu 

posiadanych atutów i podejmowaniu skutecznych działań w celu niwelacji wpływu 

czynników hamujących rozwój (i przewidywaniu, że takowe się pojawią). Poziom przedsię-

biorczości wśród mieszkańców oraz polityka władz samorządowych wobec przedsiębiorców 

są niewątpliwie jednymi z wielu kluczy otwierających drzwi do rozwoju. Celem artykułu jest 

obrazowa ocena sytuacji w Koninie w latach 2015-2017 w zakresie rozwoju i wspierania 

przedsiębiorczości na podstawie analizy dokumentów strategicznych pod kątem sprawdzenia, 

jakie były wybrane aspekty działalności władz miasta Konina w tym zakresie w latach 2015-

2017. W celu sprawdzenia, czy widoczne są efekty tych działań, zaprezentowano w artykule 

wybrane dane na temat działających w Koninie podmiotów gospodarki narodowej, by ustalić 

jak w okresie objętym analizą zmieniała się ich liczba, ile podmiotów w poszczególnych 
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latach wyrejestrowało się lub zawiesiło działalność, jak kształtował się wskaźnik poziomu 

przedsiębiorczości mieszkańców, wyrażony liczbą nowo powstałych podmiotów na 10 000 

mieszkańców. 

Na podstawie analizy dostępnych dokumentów strategicznych zakładać można,  

że w latach 2015-2017 władze Konina kładły duży nacisk na wspieranie przedsiębiorczości. 

Robiły to wspierając podmioty gospodarcze np. poprzez realizowaną politykę zwiększającą 

dostęp do wykwalifikowanej kadry; inwestorów poprzez system ulg, jak też starając się 

pobudzić przedsiębiorczość indywidualną mieszkańców. Z analizy celów strategicznych 

można wysunąć wniosek, że dostrzeżono, jak ogromne znaczenie ma dostępność 

wykwalifikowanej kadry na rynku lokalnym, że jest ona ważnym czynnikiem efektywnego 

działania i rozwoju funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Jest więc motorem 

przedsiębiorczości i rozwoju miasta.  

Skupiając się na wymiernych efektach rozwoju przedsiębiorczości w mieście w postaci 

liczby rejestrujących się nowych podmiotów i ogólnej liczby podmiotów gospodarki 

narodowej w Koninie, można stwierdzić, że w latach 2015-2017 przybywało co roku więcej 

nowych podmiotów w stosunku do ich liczby z roku poprzedniego. 

2. Przedsiębiorczość i kapitał ludzki czynnikami rozwoju lokalnego 

Zdefiniowanie pojęcia rozwoju lokalnego w sposób prosty nie jest łatwe, tak samo jak 

zdefiniowanie często towarzyszącego mu pojęcia rozwoju gospodarczego mikroregionu. 

Rozwój gospodarczy wpływa na rozwój lokalny, który jest jednak szerszym pojęciem, gdyż 

dotyczy także innych aspektów, nie tylko gospodarczych, ale także zaspokajania potrzeb 

mieszkańców np. w zakresie świadczenia na ich rzecz na odpowiednim poziomie (wymagania 

co do jakości) i w sposób wystarczający (wymagania co do ilości) usług społecznych,  

np. w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, dostępu do szerokorozumianej 

infrastruktury itd. na danym obszarze (najczęściej dość jednolitym pod kątem potrzeb 

rozwojowych i już osiągniętego poziomu rozwoju oraz uwarunkowań gospodarczo-

ekonomiczno-geograficznych danej JST). Jak wskazuje A. Szewczuk (Szewczuk, 2011, s. 21) 

Rozwój lokalny często jest interpretowany jako szczególny proces, który dotyczy wszelkich 

zmian zachodzących w gminie, powiecie, lub inaczej w mikroregionie, tj. lokalnym układzie 

społeczno-terytorialnym. Zmiany te są efektem i wypadkową wpływu wielu czynników, 

zwanych determinantami rozwoju. Obecnie dość często wśród wielu z tych czynników jako 

równorzędny, czasami kluczowy, ważny zwłaszcza w obecnej sytuacji demograficznej  

i gospodarczej w Polsce, wymieniany jest czynnik ludzki. 

Pracownicy posiadający pożądane przez pracodawców umiejętności, czyli odpowiednio 

wykwalifikowana, doświadczona i kompetentna kadra pozwalają na gospodarczy rozwój 
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subregionów i zwiększają ich pozycję konkurencyjną wobec sąsiednich JST. Zasoby ludzkie 

dostępne w subregionie przesądzają także o świadczeniu na odpowiednim poziomie usług 

społecznych, które zapewnić musi dana JST. Kompetentni pracownicy są także gwarantem 

sprawnie i efektywnie funkcjonującej administracji publicznej. Czynnik ludzki odgrywa więc 

coraz częściej rolę decydującą wśród innych czynników stanowiących o rozwoju lokalnym, 

albo też jest traktowany na równi z pozostałymi czynnikami. Wśród wielu cech będących 

odzwierciedleniem wartości/jakości potencjału społecznego danego podregionu bardzo ważna 

jest jego dostępność (w tym mobilność), następnie zaś wykształcenie, kwalifikacje  

i umiejętności, aktywność społeczna, ale także poziom przedsiębiorczości mieszkańców.  

Przedsiębiorczość to nie tylko kojarzone przez większość ludzi zdolności do bycia 

przedsiębiorcą, jest bowiem także przejawem pewnych postaw ludzkich, zdolności, pozwala-

jących na szereg innowacyjnych działań, nie tylko związanych z zarabianiem pieniędzy.  

Jak podaje J. Mierzejewska-Majcherek (Mierzejewska-Majcherek, 2003, s. 20) za 

„Kompendium wiedzy o gospodarce”. Praca zbiorowa pod. red. E. Cyrsona. Warszawa – 

Poznań, Wyd. Naukowe PWN 1996: Przedsiębiorczość sprowadza się do: 

1. organizowania zasobów ekonomicznych w zyskowne przedsięwzięcie, 

2. podejmowania nierutynowych decyzji nadających kierunek działania temu 

przedsięwzięciu, 

3. bycia innowatorem (…), 

4. podejmowania ryzyka działalności gospodarczej”. 

W literaturze podkreśla się, że przedsiębiorczość to zjawisko o bardzo szerokim wymiarze 

oddziaływania, odnoszącym się nie tylko do sfery gospodarczej, ale także działań 

niekomercyjnych, dotyczących zarówno osobistej sfery życia ludzi, jak i funkcjonowania 

społeczeństw (Duraj, Papiernik-Wojdera, 2010, s. 24). Wskazuje się, że to czynnik lub raczej 

zasób w ujęciu ekonomicznym, ale to także zdolności osób do samorealizacji, planowania  

i realizowania ścieżek własnego rozwoju, zwłaszcza zawodowego oraz czynnik wpływający 

na rosnącą aktywność społeczną, a więc przez to na rozwój lokalny np. poprzez powstawanie 

podmiotów ekonomii społecznej (więcej na ten temat Duraj, Papiernik-Wojdera, 2010). 

Przedsiębiorczość stała się w dzisiejszych czasach jedną z ważniejszych determinant rozwoju 

gospodarczego i lokalnego. Odpowiednia polityka władz lokalnych/samorządowych  

w zakresie wspierania przedsiębiorczości (czyli zarówno przedsiębiorców jak i postaw 

przedsiębiorczych ludności, zarówno w sferze ekonomicznej i społecznej) jest jednym  

z narzędzi kreowania rozwoju lokalnego. Kapitał ludzki, jako jeden z czynników rozwoju 

regionalnego, musi posiadać nie tylko odpowiednie cechy ilościowe i jakościowe by 

zapewnić zaspokojenie potrzeb rozwojowych JST w skali lokalnej (np. odpowiedni dostęp do 

wykwalifikowanej kadry, pracowników służb mundurowych, nauczycieli, służby zdrowia 

etc.) ale musi też mieć odpowiednio wysoki poziom przedsiębiorczości, by samemu rozwój 

ten także kreować. Wśród wielu zadań stawianych władzom samorządowym oczekuje się 

więc odpowiedniego kształtowania i wspierania potencjału ludzkiego mikroregionu  
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w zakresie przedsiębiorczości. Dodatkowo, jak wskazuje G. Drozdowski (Drozdowski, 2007, 

s. 35), integracja z UE powoduje, że przedsiębiorczość powinna stać się dzisiaj główną siłą 

kreatywną każdego regionu wpisaną na trwałe w jego system zarządzania. Za system 

zarządzania w ujęciu lokalnym, czyli danym mikroregionie jakim jest JST, np. miasto na 

prawach powiatu jakim jest Konin, odpowiadają władze samorządowe, kreujące rozwój 

lokalny rozumiany (…) jako działania podejmowane z woli lokalnych samorządów, 

podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, i innych organizacji funkcjonujących na tym 

szczeblu taksonomii regionalnej (M. Niedziółka, 2010, s. 30.). W celu podniesienia 

efektywności zarządzania w JST wykorzystywany jest szereg dokumentów strategicznych, 

takich jak. np. długoterminowe strategie rozwoju miasta, gminy, powiatu.  

3. Charakterystyka Konina  

Konin to ponad 70-tysieczne miasto na prawach powiatu (powiat grodzki) oraz ośrodek 

centralny powiatu ziemskiego. Rozwój miasta nastąpił po II wojnie światowej, co wiązało się 

z odkryciem złóż węgla brunatnego i wdrożeniem do eksploatacji odkrywek tego paliwa.  

Na bazie tej rozwinął się sektor energetyczny, powstały w Koninie dwie elektronie: Konin  

(w dzielnicy Gosławice) oraz Pątnów. Wokół nich rozrosły się zakłady usługowe, takie jak 

np. brykietownia (zamknięta w 2002 r.), Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego,  

Huta Aluminium i wiele innych podmiotów.  

Zdeterminowało to kierunki rozwoju miasta na całe dziesięciolecia, zarówno w zakresie 

rozwoju przestrzennego, kierunków rozwoju gospodarczego oraz potencjału ludzkiego.  

W związku z dominacją przemysłu wydobywczo-energetycznego w północnych granicach 

miasta i w gminach ościennych usytuowanych w tym kierunku (w konsekwencji często 

mieszkańcy Konina dojeżdżają do pracy poza miastem), w mieście rozwinęły się dzielnice 

przemysłowe na północ od Warty, wraz z osiedlami mieszkaniowymi (tzw. Nowy Konin),  

zaś stara część miasta w zasadzie nie wykształciła nowych funkcji, poza istniejącymi 

usługowymi w handlu i edukacyjnymi na bazie zlokalizowanych tam szkół średnich  

i zawodowych. Nie wzrastała też proporcjonalnie liczba mieszkańców obu części Konina. 

Stara cześć rozwijała się wolniej, w nowej zaś, na terenach wchłanianych kolejnych 

przyległych wsi, powstawały osiedla, służące jako „sypialnie” dla pracowników przemysłu.  

Istniejące kiedyś zakłady, np. zlikwidowane w ostatnim dwudziestoleciu: cukrownia  

w Gosławicach, Polmos, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Konwart”, czy działająca nadal 

prężnie w starej części Konina firma VIN-KON S.A. (wytwórnia win owocowych, 

koncentratów owocowo-warzywnych) oraz inne firmy z różnych branż jak np. ARSANIT, 

Kon-Bet sp. z o.o., Franspol sp. z o.o., Grene, Roltrans, Smurfit Kappa, Konimpex sp. z o.o., 

Chemat, nie dominują na tyle w strukturze gospodarczej Konina, by zapewnić stabilny  
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i zrównoważony rozwój wszystkich gałęzi gospodarki. Wciąż dominuje przemysł 

wydobywczo-energetyczny. Determinuje to charakter miasta, np. postawy przedsiębiorcze 

jego mieszkańców. Znajdowali oni przez lata zatrudnienie w przemyśle, gwarantującym 

godziwe zarobki, zabezpieczenie socjalne (wczasy, kolonie dla dzieci itp.), część 

mieszkańców nie musiała przejawiać więc czasami zbyt dużych postaw przedsiębiorczych ze 

względu na to, że szereg świadczeń i odpowiednie dochody zapewniało wiele zakładów 

pracy.  

Kolejną specyfiką Konina jest to, że ludność miasta w dużej części jest napływowa lub są 

to potomkowie migrantów ekonomicznych, którzy przyjeżdżali z okolicznych wsi oraz całej 

Polski w poszukiwaniu zatrudnienia. W braku wśród części mieszkańców tradycji 

mieszczańskich, traktowaniu przez część z nich miasta jako „sypialni”, utrwaleniu przez 

dziesięciolecia poczucia bezpieczeństwa, że przemysł zapewni opłacalną pracę, upatrywać 

można przyczyn dość niskiego w ubiegłych latach poziomu przedsiębiorczości wśród nich na 

tle mieszkańców największych miast w Wielkopolsce. Wskaźnik przedsiębiorczości mierzony 

liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w 2012 r. 

wynosił w Koninie 109, dla porównaniu w Kaliszu było to 110, w Lesznie 119 a w Poznaniu 

1631, w 2013 r. wskaźnik ten wynosił zaś w Koninie tylko 942, w 2014 r. 95 a w 2015 r. tylko 

863). 

Przez długie dziesięciolecia kolejnym problemem miasta był drenaż ludzi młodych  

i wykształconych, którzy studiując w miastach ościennych, jak Poznań, Łódź, Toruń czy 

Bydgoszcz, tam szukali zatrudnienia jako absolwenci i większość z nich nie wracała do 

Konina (sytuacja ta uległa zmianie w ostatnich latach, między innymi w efekcie powstania 

państwowej uczelni zawodowej w mieście, co potwierdzają badania na ten temat). 

Poza strukturą gospodarki (dominacją przemysłu paliwowo-energetycznego), układem 

przestrzennym oraz specyfiką populacji zamieszkującej Konin, kolejną ważną determinantą 

jego rozwoju była i jest lokalizacja. Miasto leży w centralnej Polsce, tu krzyżują się ważne 

drogi krajowe i międzynarodowe: trasa 92 oraz autostrada A2 (wschód-zachód) z drogą 

krajową nr 25, biegnącą w układzie północ-południe (łącząc np. Kalisz z Bydgoszczą). Przez 

Konin przebiega też ważna linia kolejowa z Berlina przez Poznań do Warszawy i dalej na 

wschód. 

Lokalizacja ta jest także bardzo atrakcyjna ze względu na walory przyrodnicze, takie jak 

znajdujące się na terenie miasta i w gminach ościennych jeziora, przepływająca przez miasto 

rzeka Warta, biorący tu swój początek kanał Warta-Gopło. Jest to część tzw. Wielkiej Pętli 

Wielkopolski, czyli drogi wodnej, która wykorzystując Wartę, wspomniany kanał, liczne 

jeziora z systemem śluz oraz Noteć, pozwala na opłynięcie Wielkopolski. 

                                                      
1 Konin 2013. Podstawowe dane statystyczne. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2013. s. 18 
2 Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020 (stanowiąca Załącznik do Uchwały Nr 109 z dnia 27 maja  

2015 r.) s. 1. 
3 Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDLS/dane/podgrup/tablica, 31.10.2018. 
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Zakładać można, że różnorodność czynników rozwoju, stopień ich wykorzystania, zmiany 

w przemyśle i gospodarce w ostatnim dwudziestoleciu, przyczyniły się do konieczności 

ponownego spojrzenia przez władze Konina na przyszłość miasta i ustalenia kierunków jego 

rozwoju, stawiając, sądząc po zapisach w strategiach rozwoju miasta, między innymi na 

rozwój szerokorozumianej przedsiębiorczości z wykorzystaniem lokalnych uwarunkowań  

i atutów. 

4. Wybrane przykłady działań wspierających przedsiębiorczość w mieście 

Jak wskazano wcześniej, w zarządzaniu JST wykorzystywany jest szereg dokumentów 

strategicznych, takich jak np. długoterminowe strategie rozwoju. Rada Miasta Konina 

przyjęła w 2015 r. „Strategię Rozwoju Konina na lata 2015-2020” (stanowiącą Załącznik do 

Uchwały Nr 109 z dnia 27 maja 2015 r.). Jak wynika z zapisów zawartych w Strategii, 

wpisuje się ona (jako nadal obowiązujący dokument strategiczny) w szereg dokumentów 

strategicznych o znaczeniu ponadregionalnym dla kreowania polityki wspierającej 

przedsiębiorczość i rozwój kapitału ludzkiego, takich jak: „Strategia rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku” (zwłaszcza w zakresie celów strategicznych: wzmocnienie 

potencjału gospodarczego regionu, wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia); 

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (np. w zakresie 

programów strategicznych: „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, „Edukacja dla innowacji”); 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (zwłaszcza cel „Rozwój kapitału 

ludzkiego”); Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 (zwłaszcza cele „Wzrost 

wydajności i konkurencyjności gospodarki” i „Wzrost społecznego kapitału rozwoju”); 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (zwłaszcza w zakresie wspierania 

rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz tworzenia możliwości wprowadzania 

rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa) (Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-

2020, s. 4). 

Wśród czterech głównych celów „Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020” dwa 

dotyczą wspierania przedsiębiorczości, zakładać więc można, że postrzeganej przez władze 

miasta jako jeden z kluczowych czynników mogących kreować rozwój miasta. Pierwszy  

z celów strategicznych to: Rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości w Koninie przy 

wykorzystaniu walorów położenia miasta i stworzeniu warunków do rozwoju postaw 

kreatywnych i innowacyjnych, drugi zaś: Wykorzystanie potencjału wszystkich sektorów do 

wykształcenia aktywnych postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w różnych grupach 

społecznych (Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020, s. 42, 46).  

Ze względu na specyfikę miasta, będącego centralnym ośrodkiem w podregionie mającym 

kilkudziesięcioletnie tradycje przemysłu wydobywczo-energetycznego, strategia zakłada 
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rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości w Koninie przy wykorzystaniu doświadczenia w tym 

przemyśle, jego potencjału wraz z innymi walorami miasta, takimi jak np. położenie  

i stworzenie na tej bazie warunków do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych  

z wykorzystaniem potencjału już istniejącego. Wymaga tego presja ze strony otocznia 

gospodarczego i społecznego. Przemysł, oparty na wydobyciu węgla brunatnego i produkcji 

energii elektrycznej na jego bazie, przeżył duże zmiany restrukturyzacyjne w ostatnich latach, 

co spowodowało, że ubyło sporo miejsc pracy. Jak wspomniano, brak jednocześnie było na 

tyle rozwiniętych innych gałęzi gospodarki, które zaabsorbowałyby osoby bezrobotne. 

Zaistniała pilna potrzeba wsparcia przedsiębiorstw działających w Koninie, a chcących się 

rozwijać, oraz poszukiwania nowych inwestorów, chcących otwierać swe firmy, zakłady lub 

ich filie w Koninie. Problemem uwzględnionym w strategii był także omówiony już fakt,  

że ze względu na zapewnione przez lata miejsca pracy np. w Kopalni Węgla Brunatnego 

„Konin” czy elektrowniach, brykietowni, hucie aluminium, Fabryce Urządzeń Górnictwa 

Odkrywkowego i firmach okołousługowych, wśród mieszkańców Konina niski był poziom 

przedsiębiorczości. Preferowali oni zatrudnienie na etacie, w dużych, gwarantujących stabilne 

zatrudnienie i pakiety socjalne firmach. Sytuacja ta ulegała zmianie w ostatnich latach, część 

zakładów zamknięto, np. brykietownię, część zmniejszyła zatrudnienie, przeszła restruktury-

zację polegającą na zmianie formy prawnej, wydzieleniu spółek czy zmianie właściciela. 

Osoby trafiające na rynek pracy nie znajdowały zatrudnienia łatwo i szybko, ponieważ nie 

było wielu dużych przedsiębiorstw w Koninie. Problem dotyczył zarówno osób zwalnianych 

jak i młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Dodatkowo osoby te często nie przejawiały 

postaw przedsiębiorczych, by zakładać własne firmy i w przyszłości tworzyć w ten sposób 

miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Stąd też wskaźnik bezrobocia w Koninie 

był i jest nadal jednym z wyższych na tle wskaźników dla innych dużych wielkopolskich 

miast. W latach 2014-2017 odsetek osób bezrobotnych w Koninie spadał i wynosił 

odpowiednio w 2014 roku 12,2%, w roku 2015 wynosił 11,2%, w 2016 roku 10,3% i 7,8%.  

w roku 2017. Wciąż był jednak jednym z wyższych w Wielkopolsce, ponieważ w 2017 r. 

stopa bezrobocia wynosiła np. w powiecie gnieźnieńskim około 6,8 %, pilskim około 6%,  

w Lesznie około 4,3%, w Kaliszu około 3,5% (oznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/ 

bezrobocie-w-wielkopolsce-gdzie-jest-najnizsze-oto,4231542,artgal,27211108,t,id,tm,zid.html, 

GUS, 31.10.2018). 

Zakładać można, że w związku z powyższym dostrzeżono, że należy wesprzeć rozwój 

przedsiębiorczości poprzez wspieranie przedsiębiorców działających w Koninie, przyciąganie 

do miasta przedsiębiorców z zewnątrz oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców, np. wspierając samozatrudnienie. W przyjętej strategii rozwoju miasta 

założono, że powinno się to odbyć z wykorzystaniem atutów i specyfiki/specjalizacji miasta  

i podregionu, takich jak logistyka czy branża energetyczna (szczególnie zielona energia) oraz 

nowoczesny przemysł, które wymagają precyzyjnej identyfikacji (Strategia Rozwoju Konina 

na lata 2015-2020, s. 42) czy odkryte złoża wód geotermalnych. 
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Cel strategiczny Rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości w Koninie przy wykorzystaniu 

walorów położenia miasta i stworzeniu warunków do rozwoju postaw kreatywnych i inno-

wacyjnych zakłada realizację szczegółowych celów (Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-

2020 s. 44-45): stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, szczególnie dla sektora logistyki; 

stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych  

i z sektorów kreatywnych; budowa kompetencji pracowników na rynku pracy. 

Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, szczególnie dla sektora logistyki (Strategia 

Rozwoju Konina na lata 2015-2020, s. 44-45) obejmuje według zapisów strategii,  

np. następujące działania: uzbrojenie terenów inwestycyjnych; stworzenie atrakcyjnej oferty 

inwestycyjnej; współpracę z PKP celem rozbudowy infrastruktury logistycznej; stworzenie 

warunków do budowy terminala kontenerowego; skuteczną promocję terenów inwestycyjnych 

miasta; identyfikację specjalizacji gospodarczej miasta i pozyskiwanie inwestorów  

w branżach wiodących; rozwój Biura Obsługi Inwestora dla Konina i Aglomeracji Konińskiej 

jako działalności wydzielonej; wykorzystanie wód geotermalnych na terenie Konina do celów 

m.in. rekreacyjnych, leczniczych, energetycznych (Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-

2020, s. 44-45). 

Według zapisów strategii cel szczegółowy Stworzenie warunków do powstawania  

i rozwoju przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych i z sektorów kreatywnych, powinien być 

realizowany poprzez m.in. wsparcie różnymi narzędziami przedsiębiorstw i instytucji 

otoczenia biznesu w zakresie szkoleń, doradztwa, finasowania czy transferu technologii  

i innowacji; wypracowanie oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstw, tworzenie lub 

wspieranie inkubatorów, klastrów, sieci współpracy między przedsiębiorstwami oraz 

przedsiębiorstwami i JST, wdrożenie programu wspierania przedsiębiorczości i rewitalizację 

obszarów miasta, które mogą stanowić atrakcyjną lokalizację dla przedsiębiorstw 

innowacyjnych i kreatywnych (Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020, s. 44-45).  

Cel szczegółowy Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy zakłada m.in. wsparcie 

przez miasto kształcenia ustawicznego pod kątem potrzeb pracodawców. Władze Konina już 

dużo wcześniej kładły nacisk na potrzebę kształcenia kompetentnych kadr oraz zmiany 

struktury wykształcenia mieszkańców regionu. Fakt restrukturyzacji przemysłu wydobywczo-

energetycznego w podregionie konińskim spowodował wymuszone zmiany w zakresie 

kształcenia i pozyskiwania kwalifikacji lub zmiany kwalifikacji zawodowych przez osoby 

będące na rynku pracy lub na niego wchodzące. Gdy przemysł energetyczno-wydobywczy 

przestał absorbować pracowników, koniecznym stało się wspieranie innych gałęzi 

gospodarki, dla których jednak potrzebne były wykształcone kadry. Miasto wsparło więc  

w 1998 r. powstanie uczelni wyższej zawodowej w Koninie, zarówno poprzez działania 

zmierzające do jej uruchomienia, jak i materialnie, np. przekazując budynki dla powstającej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (od 2001 roku Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie). 
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Drugi ważny cel zawarty w Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020 (s. 46)  

to Wykorzystanie potencjału wszystkich sektorów do wykształcenia aktywnych postaw 

przedsiębiorczych i kreatywnych w różnych grupach społecznych. Najistotniejszym  

w dłuższej perspektywie czasowej wydaje cię być cel operacyjny 2.3. Promowanie  

i kreowanie postaw przedsiębiorczych od najwcześniejszych lat w całym cyklu kształcenia. 

Jak wskazano w strategii (s. 47-48) należy podjąć działania by promować przedsię-

biorczość, np. poprzez nagradzanie młodzieży biorącej udział w konkursach związanych  

z przedsiębiorczością w taki sposób, by nagrody służyły uruchamianiu planowanych 

przedsięwzięć; prowadzenie odpowiednich szkoleń; pomoc w uruchamianiu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Opracowany został w celu wspierania przedsiębiorczości 

dokument, mianowicie „Program wspierania przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-

2019”, będący przedłużeniem i modyfikacją podobnego programu realizowanego w latach 

2014-2016.  

W ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie założono np. działania na 

rzecz promocji gospodarczej Konina w celu pozyskania inwestorów, a tym samym rozwoju 

przedsiębiorczości i rynku pracy.  

W latach 2014-2016 główne wsparcie stanowiły (wymienione w „Programie Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”, s. 6-9): 

 uchwały wspierające powstawanie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy poprzez 

np. możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

 zorganizowane Targi Przedsiębiorczości i Dni Przedsiębiorczości z bogatą ofertą dla 

przedsiębiorców (np. prelekcje ekspertów, umożliwianie kontaktów biznesowych itd.) 

oraz promowanie podczas imprez przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, 

 podjęte działania na rzecz pogłębiania współpracy miedzy przedsiębiorcami a JST  

i instytucjami otoczenia biznesu, np. organizacja Konińskiego Forum Lokalnej 

Gospodarki, 

 uruchomienie Punktu Informacji o funduszach, 

 działania (szkolenia, warsztaty praktyczne dla uczniów i studentów) promujące 

przedsiębiorczość wśród młodzieży: Kampania Być przedsiębiorcą! oraz Akademia 

Młodej Przedsiębiorczości, przygotowujące także do otwarcia własnej działalności 

gospodarczej oraz pokazujące działania firm „od środka” oraz płatne staże, 

 publikowanie Biuletynu Informacji Gospodarczej Miasta Konina, informatora dla 

dorosłych chcących podnieść/zmienić swoje wykształcenie, 

 opracowanie Analizy dotyczącej możliwości tworzenia klastrów i innych sieci 

powiązań przedsiębiorstw na terenie Miasta Konina oraz na pozostałym obszarze 

Aglomeracji Konińskiej, 
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 szereg innych działań, np. opracowanie koncepcji powstania i funkcjonowania 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Koninie-Międzylesiu oraz koncepcji utworzenia 

Parku Przemysłowo-Technologicznego na terenach inwestycyjnych w obrębie Konin-

Międzylesie, organizację Gali Konińskiego Biznesu itd., 

 działania na rzecz oceny skuteczności stosowanych narzędzi, ulepszenia 

funkcjonalności Portalu Gospodarczego miasta Konina, na stronie www.gospodarka. 

konin.pl (Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019, s. 7). 

W Programie Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019 wyznaczono obszary 

interwencji, np. działania zmierzające do poprawy warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej (promowano ofertę inwestycyjną oraz tereny przeznaczone pod inwestycje, 

podnoszono stan infrastruktury na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta, 

stosowano systemu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe 

miejsca pracy oraz w celu wspierania nowych inwestycji), informowano konińskie firmy  

o planowanych w danym roku inwestycjach komunalnych i zamówieniach publicznych np. na 

Konińskim Portalu Gospodarczym lub przy pomocy rozsyłanego newslettera. Obradowała 

także Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina na temat 

energetyki opartej na węglu brunatnym oraz na bazie złoża geotermalnego w Koninie4. 

Skupiono się także na tworzeniu mechanizmów i struktur sprzyjających rozwojowi 

gospodarczemu (np. realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych, 

polegających na pomocy osobom planującym prowadzenie własnej firmy w formie udzielenia 

bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego, organizacji 

zainicjowanych wcześniej wydarzeń jak targi, Koniński Portal Gospodarczy, Konińskie 

Forum Lokalnej Gospodarki, Konińskie Targi Przedsiębiorczości, Gala Konińskiego Biznesu, 

szkolenia i warsztaty dla przyszłych i działających już przedsiębiorców obejmujące różne 

aspekty prowadzenia firmy; kampanie informacyjno-promocyjne dla młodzieży, w tym 

Akademia Młodej Przedsiębiorczości realizowana przez Miasto Konin, Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą Gospodarczą, we współpracy z lokalnymi 

instytucjami i firmami). Do końca roku 2017 nie powstał jednak Park Przemysłowo-

Technologiczny i Koniński Inkubator Przedsiębiorczości, ze względu na brak możliwości 

finansowych ze środków Funduszy Europejskich5. 

Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy oparta była głównie na kontynuacji 

programów stażowych dla młodzieży, realizacji projektu w ramach Konińskiego Obszaru 

Strategicznej Interwencji (K OSI) – Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie 

                                                      
4 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019 okres sprawozdawczy: 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., s. 3-5. 
5 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019 okres sprawozdawczy: 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., s. 6-12. 
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kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Rozwój i upowszechnianie 

kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników6.  

Realizowanym zadaniem była także koordynacja współpracy i zarządzania rozwojem na 

poziomie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI), w ramach którego 

realizowano zadania z wydzielonych środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 na rozwój Konina, kilku gmin ościennych i Powiatu 

Konińskiego. Wymienić należy np. realizację projektu w ramach Działania 6.3 Samo-

zatrudnienie i przedsiębiorczość – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo 

przygotowujące do prowadzenia firmy, wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze  

i finansowe, tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami 

rynku pracy (w tym organizację staży i praktyk u pracodawców, wyposażenie pracowni 

zawodowych w szkołach uczestniczących w projekcie, doradztwo edukacyjno-zawodowe 

oraz studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego), pozyskano środki na 

stworzenie do końca 2018 r. zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie  

K OSI w ramach Poddziałania 3.3.1 WRPO 2014+; stworzenie do 2019 r. systemu edukacji 

ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy w ramach Poddziałania  

8.3.1 WRPO 20142019.7 

Jak wspomniano w latach 2015-2017 miasto promowało wśród potencjalnych inwestorów 

tereny inwestycyjne stosując system zachęt podatkowych i ulg dla nowych inwestycji, 

organizowało także spotkania gospodarcze z przedstawicielami miast partnerskich. Podjęto 

także uchwalą Nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 roku „Wieloletni 

Plan Inwestycyjny Miasta Konina na lata 2018-2023”. 

Powyżej wymieniono na podstawie analizy/wyciągu z dokumentów tylko część 

zapisanych w nich najważniejszych działań i zamierzeń (strategia rozwoju Konina 

obowiązuje do 2020 r. więc nie wszystkie zaplanowane działania zostały jeszcze 

zrealizowane, bądź nie w pełnym zakresie, więcej informacji na ten temat np. w dokumencie 

„Strategia Rozwoju Konina 2015-2020. Raport z monitoringu realizacji zadań strategicznych, 

dotyczący okresu 01.01.2017-31.12.2017” i innych dokumentach na temat realizacji 

zamierzeń strategicznych). Czy działania te przyniosły efekt wymierny, można sprawdzić, 

biorąc pod uwagę np. liczbę nowopowstałych, zawieszanych działalność lub wyrejestro-

wanych w tym okresie podmiotów gospodarki narodowej w Koninie.  

                                                      
6 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019 okres sprawozdawczy: 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., s.13-15. 
7 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019 okres sprawozdawczy: 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., s. 3-17. 
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5. Wybrane informacje na temat podmiotów gospodarki narodowej  

w Koninie w latach 2015-2017 

Działania prowadzone przez miasto Konin na rzecz rozwoju i wspierania przedsię-

biorczości nie były w latach 2015-2017 jedynymi czynnikami wpływającymi na liczbę 

podmiotów gospodarki narodowej w mieście, gdyż zapewne wpływ miała także ogólna 

sytuacja gospodarcza w kraju czy na świecie. Jednak działania władz samorządowych były 

jednym z najważniejszych czynników sprzyjających przedsiębiorcom (obok polityki 

krajowej), zwłaszcza w zakresie legislacyjnym, fiskalnym i pozostałego wsparcia (pomoc 

doradcza, uzbrojone tereny inwestycyjne czy dbałość o dostępność wykwalifikowanej kadry 

na lokalnym rynku pracy). Poniżej w tabeli ukazano jak w latach 2015-2017 kształtowała się 

liczba nowo powstających podmiotów gospodarczych w Koninie.  

Tabela 1.  

Zestawienie liczby podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych w Koninie  

w latach 2015-2017 według wybranych form prawnych 

Rok Ogółem W tym Spółki Spółdzielnie Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

2015 652  85 0 533 

2016 675 65 2 579 

2017 809 74 3 710 

Źródło informacji do zestawienia: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2018, Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2017; 

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2017, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016; Urząd Statystyczny  

w Poznaniu, Poznań, 2016, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON w województwie wielkopolskim, 2015. 

Prezentowane w artykule dane z urzędu statystycznego nie uwzględniają wszystkich 

podmiotów, ze względu na fakt, ze w rejestrze REGON nie występuje w niektórych 

przypadkach informacja np. o formie własności czy o rodzaju przeważającej działalności.  

Z zestawienia widać wyraźnie, że w latach 2015-2017 (lata obowiązywania aktualnej strategii 

rozwoju) w Koninie co roku powstawało więcej podmiotów gospodarczych. Tempo tych 

zmian wzrosło zwłaszcza w 2017 r, głównie dzięki powstawaniu nowych podmiotów 

gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne (w grupie spółek i spółdzielni tempo 

wzrostu wskaźnika było znacznie mniejsze). O poziomie rozwoju przedsiębiorczości  

i pozytywnego klimatu w mieście dla przedsiębiorców świadczy jednak przede wszystkim 

fakt, czy utrzymywały się one na rynku po powstaniu. Poniżej zaprezentowano zestawienie 

zgromadzonych w urzędzie statystycznym informacji na temat liczby wyrejestrowanych  

w Koninie podmiotów gospodarki narodowej w latach 2015-2017. 
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Tabela 2.  

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w Koninie w latach 2015-2017 

według wybranych form prawnych 

Rok Ogółem W tym Spółki Spółdzielnie Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą   

2015 724 37 0 657 

2016 657 32 1 614 

2017 628 40 0 552 

Źródło informacji do opracowania: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2018, Zmiany 

strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie 

wielkopolskim, 2017; Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2017, Zmiany strukturalne grup 

podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016; Urząd 

Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2016, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 

w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2015. (Tabela bez uwzględnienia podmiotów, 

dla których informacja o formie własności, o rodzaju przeważającej działalności, o przewidywanej 

liczbie pracujących, o adresie siedziby/miejscu zamieszkania nie występuje w rejestrze REGON).  

Z analizy danych zawartych w tabeli widać wyraźnie, że w związku ze sprzyjającym 

otoczeniem w skali makro oraz działaniami władz w mikroregionie, liczba podmiotów, które 

wyrejestrowały się w latach 2015-20017 zmalała z 724 do 628 rocznie. Jest to wynikiem 

znaczącego spadku wyrejestrowań w grupie osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, gdyż w grupie spółek, liczba ta wzrosła w 2017 r. w porównaniu ze stanem  

z 2016 r.  

Tabela 3.  

Liczba podmiotów gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością według wybranych form 

prawnych w Koninie w katach 2015-2017 

Rok Ogółem W tym: Spółki Spółdzielnie Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

2015 677 12 0 660 

2016 709 18 0 682 

2017 667 22 0 636 

Źródło danych do opracowania: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2018, Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2017. 

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2017, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016. Urząd Statystyczny  

w Poznaniu, Poznań, 2016, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON w województwie wielkopolskim, 2015. (Tabela bez uwzględnienia podmiotów, dla których 

informacja o formie własności, o rodzaju przeważającej działalności, o przewidywanej liczbie 

pracujących, o adresie siedziby/miejscu zamieszkania nie występuje w rejestrze REGON). 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w Koninie w latach 2015-2017 

zawieszało działalność coraz więcej spółek ale coraz mniej osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, co przełożyło się na spadek liczby zwieszających dzielność 

podmiotów ogółem. 

W grupie nowopowstałych podmiotów dominowały te w formie osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie 

wybranych grup według sekcji PKD dominujących wśród osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w Koninie w latach 2015-2017. 
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Tabela 4.  

Wykaz najważniejszych grup według sekcji PKD wśród zarejestrowanych w Koninie osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w latach 2015-2017  
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2015 1680 697 688 458 382 314 257 142 129 

2016 1636 704 679 484 385 295 251 135 120 

2017 1598 787 685 496 381 282 259 156 118 

Źródło informacji do opracowania: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2018, Zmiany 

strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie 

wielkopolskim, 2017. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2017, Zmiany strukturalne grup 

podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016. Urząd 

Statystyczny w Poznaniu, Poznań, 2016, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 

w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2015. (Tabela bez uwzględnienia podmiotów, 

dla których informacja o formie własności, o rodzaju przeważającej działalności, o przewidywanej 

liczbie pracujących, o adresie siedziby/miejscu zamieszkania nie występuje w rejestrze REGON). 

Najwięcej osób fizycznych prowadziło w latach 2015-2017 działalność gospodarczą  

w handlu i zajmowało się naprawą pojazdów samochodowych, jednak z roku na rok spadała 

liczba osób fizycznych zajmujących się takim profilem działalności. Kolejna liczna grupa 

przedsiębiorców zajmowała się produkcją i usługami w budownictwie i zanotowano 

największy wzrost liczby właśnie takich firm w Koninie w latach 2015-2017. Nastąpił także 

wzrost liczby podmiotów w sektorze przemysłu, co było zgodne z założeniami strategii 

rozwoju, opierającej się na wspieraniu przedsiębiorczości za pomocą już istniejących atutów 

miasta przemysłowego jakim jest Konin (posiadanie odpowiednich terenów, infrastruktury  

i kadry) oraz lokalizacji miasta. Nieznacznie wzrosła liczba osób fizycznych zajmujących się 

informacją i komunikacją oraz administrowaniem i działalnością wspierającą. W zasadzie na 

tym samym poziomie utrzymała się liczba osób fizycznych zajmujących się działalnością 

profesjonalną, naukową i techniczną, transportem i gospodarką magazynową. Zmalała 

natomiast nieznacznie liczba osób fizycznych zajmujących się zakwaterowaniem  

i gastronomią oraz działalnością finansową i ubezpieczeniami. 

Na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych można prześledzić zmiany wartości 

wskaźnika „Liczba nowo powstałych podmiotów na 10 000 mieszkańców” w Koninie  

w ostatnich latach. Najwyższe wartości osiągał on w latach 2010-2012 (121, 98, 109).  

W 2013 r. wynosił on zaledwie 94, w 2014 r. 95, w 2015 r. 86, w 2016 r. 898. W Banku 

Danych Lokalnych nie ma jeszcze informacji na temat wartości wskaźnika za rok 2017, 

biorąc pod uwagę mniejszą liczbę mieszkańców Konina w 2017 r. w porównaniu z 2016 r.  

i większą o ponad 8% liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów w Koninie w 2017 r.  

w porównaniu do 2016 r., zakładać można, że wskaźnik ten będzie wyższy i oscylować 

będzie powyżej 100, osiągając poziom z 2012 r. 

                                                      
8 Źródło: Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDLS/dane/podgrup/tablica, 31.10.2018. 
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Tabela 5. 
Zestawienie wskaźnika „Liczba nowo powstałych podmiotów na 10 000 mieszkańców”  

w wybranych mikroregionach Wielkopolski w latach 2010-2016 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Konin 121 98 109 94 95 86 89 

Kalisz 123 95 110 98 92 86 87 

Piła 124 103 89 95 95 87 89 

Gniezno 119 104 96 104 100 95 83 

Leszno 134 102 119 119 113 114 106 

Poznań 156 158 163 165 166 173 163 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDLS/ 

dane/podgrup/tablica, 31.10.2018. 

Przyjmując, że na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy mikroregionów czynniki 

związane z wspieraniem przedsiębiorczości na poziomie ogólnopolskim i rozwijająca się 

gospodarka w skali krajowej oddziaływają tak samo, można założyć, że wpływ na 

różnorodność i kształtowanie się wskaźnika przestawionego w tabeli w okresie objętym 

analizą (lata 2015-2017, kiedy to funkcjonuje w Koninie przyjęta strategia rozwoju) miały 

czynniki wynikające z mikrouwarunkowań. Są nimi determinanty lokalne, takie jak np. 

polityka władz samorządowych w obszarze wspierania przedsiębiorczości a także potencjalna 

możliwość osiągnięcia „punktu nasycenia” w zakresie powstawania nowych podmiotów 

gospodarczych. W Koninie w okresie objętym analizą wykazano, że działania wspierające 

przedsiębiorczość przyniosły wymierne efekty, w postaci rosnącej liczby nowo otwieranych 

podmiotów. Jak się okazuje, na tle innych dużych miast Wielkopolski, w Koninie zaczyna 

zwiększać się z roku na rok liczba nowopowstałych podmiotów na 10 000 mieszkańców.  

W 2015 r. było to 86, (najniższy wskaźnik od 2010 r.), wartość wskaźnika spadała z roku na 

rok aż do 2015 r., jednak już w 2016 r. wskaźnik uległ nieznacznej poprawie, zaś za 2017 r. 

zakładać można że wartość jego wyniesie powyżej 100. Jest ona w tej chwili na podobnym 

poziomie jak w Kaliszu czy Pile, natomiast wyższa niż w Gnieźnie. Jest wciąż niższa niż  

w Lesznie i Poznaniu, jednak miasta te wraz z Gnieznem notują spadek wartości wskaźnika 

od 2015 r., podczas gdy w Koninie tendencja spadkowa została zatrzymana. 

6. Podsumowanie 

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów strategicznych można stwierdzić, że władze 

Konina w sposób konsekwentny w latach 2015-2017 realizowały strategię rozwoju miasta 

opartą na wzmocnieniu potencjału ludzkiego (w zakresie podnoszenia kwalifikacji i wzrostu 

poziomu przedsiębiorczości) oraz przedsiębiorców – były to dwa z czterech głównych celów 

strategicznych „Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020”. Oferowano przedsiębiorcom 

narzędzia wsparcia np. w postaci terenów inwestycyjnych i ulg podatkowych. Osobom 
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przedsiębiorczym oferowano, przy wykorzystaniu środków unijnych, możliwości wsparcia 

finansowego przy otwarciu działalności gospodarczej oraz oferowano szeroką pomoc 

doradczą. By wesprzeć przedsiębiorców realizowano także zadania z zakresu dostosowania 

kadr regionu do ich potrzeb. Promowano i wspierano także postawy przedsiębiorcze wśród 

mieszkańców, zwłaszcza wśród młodzieży. W latach 2015-2017 malała z roku na rok liczba 

wyrejestrowywanych podmiotów gospodarki narodowej z 724 w 2015 r. do 628 w 2017 r., 

rosła zaś liczba nowo zarejestrowanych podmiotów, w 2015 r. były to 652 podmioty,  

w 2016 r. 675 podmiotów a w 2017 r. powstało w Koninie 809 nowych podmiotów 

gospodarki narodowej. Rozwój przedsiębiorczości w Koninie cechował się tym, że dotyczył 

głównie wzrostu liczby powstających w latach 2015-2017 działalności otwieranych przez 

osoby fizyczne.  
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