
1/1



3/3

Spis treści /

06-09

10-11

11-14

14-16

16-23

23-28

29-35

01 /
Wstęp

02 /
#Aktywność gospodarcza  
#Inwestycje 
#Nowoczesne usługi biznesowe

03 /
#Nieruchomości dla biznesu 

04 /
#Przedsiębiorczość 
#Usługi szkoleniowo-doradcze 
#Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych 
#Wsparcie eksportu 

05 /
#Innowacyjność 
#Sektory kreatywne 
#Branża gier #Design #Startupy 
#Strefy pracy wspólnej #Inkubatory 
#Klastering 

06 /
#Praca #Bezrobocie #Absolwenci 
#Projekty zawodowe 

07 /
#Akademickość 
#Projekty akademickie



04/05

/ Praca + PrzedsiębiorczośćNasz Poznań 2017

Praca +
Przedsiębiorczość

Żyjemy w czasach rewolucyjnych zmian technologicznych. Internet i cyfryzacja zmieniają nie 
tylko przemysł, handel i finanse, ale też w bardzo dużym stopniu zmieniają miasta i relacje 
międzyludzkie. To ogromne wyzwanie dla miast – ich włodarzy i mieszkańców. Model funkcjo-
nowania miast zmienia się także z powodu trwającego obecnie globalnego procesu przejścia 
do gospodarki 4.0. Poznań ma potencjał, by rozwijać nowoczesną gospodarkę szybciej niż inne 
miasta w Polsce i nasze działania mają na celu dobrze tę szansę wykorzystać.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

„Ludzie pragną nowych doświadczeń, chcą chodzić w ciekawe 
miejsca. Zaczynają myśleć, że byłoby lepiej, gdyby to ich własne miasto 
było atrakcyjne. Udowodniono bowiem, że tak zwane kreatywne miasta 
przyciągają inwestorów, firmy, wydarzenia, to w nich rozwija się 
gospodarka i kultura.” 

/ Jan Gehl /



06/07

POZNAŃ 2017
Miasto +
Wspólnota

Przestrzeń +
Usługi

Praca +
Przedsiębiorczość

Relacje +
Współpraca

Budżet + Rozwój + 
Przyszłość

1.

2.

3.

4.5.

Baza 
Danych Miasta

01 /
/ ! /

/ Praca + PrzedsiębiorczośćNasz Poznań 2017

Zbieramy, 
opracowujemy 
i udostępniamy 
wiarygodne 
i sprawdzone dane 
o naszym mieście. 
Nie interpretujemy!
Badamy je 
i dzielimy się 
wiedzą z jego
mieszkańcami.

/ Baza Danych Miasta

BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście uru-
chomiony przez Miasto Poznań w 2018 r. Dane obejmują 
wskaźniki statystyczne oraz raport opisujący stan rozwoju 
Poznania w różnych obszarach funkcjonowania miasta,  
m.in. demografii, gospodarki, innowacji i inteligentnego 
miasta, rynku pracy, transportu, edukacji, środowiska, wa-
runków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem 
i finansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, programów 
i polityk branżowych. Zgodnie ze światowymi tendencjami, 
miejskie dane są prezentowane w sieci internetowej, sta-
raliśmy się je przedstawić w sposób atrakcyjny, przejrzysty, 
jasny i zgodny z przepisami prawa. Baza powstała dzięki 
współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samo-
rządu, biznesu oraz pozasamorządowymi. 

Portal badam.poznan.pl jest przygotowany dla mieszkań-
ców, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, samorzą-
dowców, działaczy miejskich i wszystkich zainteresowanych, 
którzy poszukują danych o Poznaniu potrzebnych do pracy, 
rozwijania wiedzy lub po prostu dla przyjemności. BaDaM 
ma charakter rozwojowy i będzie rozbudowywany zgodnie  
z potrzebami użytkowników. 

Praca + Przedsiębiorczość
jest jedną z pięciu broszur zawierających dane wybrane 
spośród wielu znajdujących się na portalu badam.poznan.pl. 
Wierzymy, że projekt BaDaM będzie dla Państwa interesują-
cy i przydatny.Zapraszamy na 

portal:

Wydział Rozwoju Miasta  
i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Miasta Poznania

/  badam@badam.poznan.pl
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hotelowych i mieszkaniowych. W tym zakresie dużą aktyw-
ność inwestycyjną w 2017 r. prowadzili tacy inwestorzy, jak 
m.in.: Budimex, Garvest Real Estate, Hilton, Monday Deve-
lopment, Pradera, REF Eastern Opportunities, Ronson  
Development, Skanska. Na koniec 2017 r. w Poznaniu funk-
cjonowało ponad 80 centrów nowoczesnych usług bizne-
sowych, w większość z zakresu IT oraz B+R, świadczących 
usługi w różnych językach, otwieranych przez inwestorów  
z 17 krajów, przede wszystkim z USA, Polski i Niemiec,  
w tym m.in.: Bridgestone, Duni, Franklin Templeton Invest-
ments, GlaxoSmithKline, IKEA, Jeronimo Martins, Man, Mars, 
McKinsey&Company, Owens Illinois, Roche, Volkswagen,  
z których część inwestuje w Poznaniu także w przedsięwzię-
cia produkcyjne. W Poznaniu odnotowano najwyższą dyna-
mikę wzrostu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług 
w skali kraju. W 2017 r. nowe projekty w sektorach prio-
rytetowych dla Miasta rozpoczęło 11 inwestorów, tworząc 
1,6 tys. nowych miejsc pracy, szczególnie dla specjalistów  
z zakresu usług IT oraz finansowo-księgowych. 

W 2017 r. zasoby poznańskiego rynku biurowego zwięk-
szyły się o 26,3 tys. m2 i wyniosły 456 tys. m2 nowoczesnej 
powierzchni, w tym zakończono m.in. kompleks Roose-
velta 22 z budynkiem biurowo-usługowym Bałtyk. Kolej-
ne 100 tys. m2 znajdowało się w trakcie budowy, w tym 
kompleks Nowy Rynek i rozbudowa klastra biurowego 

#Aktywność gospodarcza  
#Inwestycje #Nowoczesne 
usługi biznesowe

Na koniec 2017 r. w Poznaniu w systemie REGON zare-
jestrowanych było ponad 112,5 tys. podmiotów gospo-
darczych, o 2 tys. więcej niż rok wcześniej. 99,9% pod-
miotów gospodarczych należało do grupy mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. W ciągu roku zarejestrowano 
8,6 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Najczęst-
szą formą prowadzenia działalności gospodarczej była 
własna działalność gospodarcza (60%) oraz spółki prawa 
handlowego (23%). Najwięcej, prawie 94 tys., podmiotów 
gospodarczych prowadziło działalność usługową, w tym 
ponad 43 tys. w zakresie handlu i naprawy pojazdów 
samochodowych oraz działalności profesjonalnej, nauko-
wej i technicznej. W 2017 r. Miasto Poznań zwyciężyło 
w Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom oraz po raz 
kolejny zajęło 2. miejsce w Rankingu Miast Atrakcyjnych 
dla Biznesu organizowanym przez miesięcznik Forbes, 
który ocenia poziom rozwoju przedsiębiorczości. Wielkość 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na mieszkańca 
Poznania wyniosła 12,2 tys. euro. Dwie trzecie kapitału 
zagranicznego pochodziło z Francji, Japonii, Niemiec, USA 
i Wielkiej Brytanii, a do największych inwestorów należeli: 
Asahi, Beiersdorf, Bridgestone, Exide Technologies, Gla-
xoSmithKline, Kronospan, Mars, Neinver, Unilever, Veolia, 
Volkswagen. Największy kapitał zagraniczny został zain-
westowany w produkcję przemysłową, przede wszystkim 
motoryzacyjną, spożywczą i farmaceutyczną, handel  
i rynek nieruchomości, w tym biurowych, handlowych,  

02 /
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108 127

107 662

1 543

podmiotów gospodarczych 
sektora prywatnego 

podmiotów 
gospodarczych mikro

podmiotów gospodarczych 
sektora publicznego

#Nieruchomości dla  
 biznesu

03 /
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3 678 000 000
nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach (2016)

4 034
spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego

137 475
WDB na pracującego 
(2015)

zł

zł

więcej na:
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Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenia 
brutto 
w sektorze 
przedsiębiorstw

5 110 zł
2017

3 842 zł
2010

4 818 zł
2016

4 525 zł
2015

4 422 zł
2014

/ Inwestycje zagraniczne / Wynagrodzenia

Wartość 
skumulowana 
bezpośrednich 
inwestycji 
zagranicznych 
na mieszkańca

Liczba 
podmiotów 
gospodarczych 
z udziałem 
kapitału 
zagranicznego

2010

9 200 euro
€

2014

10 900 euro
€

2016

11 900 euro
€

2017

12 200 euro
€

2015

11 200 euro
€

2010
2 800

2014
3 575

2015
3 644

2016
3 822

2017
4 034

więcej na: więcej na:
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Pixel oraz kompleksu Poznań Business Garden. Nasycenie 
nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 862 m2 na 
1000 mieszkańców, czyli ponad 465 tys. m2. Największą 
transakcją na tym rynku był zakup części Parku Handlowe-
go Franowo przez brytyjski fundusz inwestycyjny Pradera 
połączony z rebrandingiem i zmianą nazwy na Homepark 
Franowo. Rynek nowoczesnej powierzchni logistyczno-
-magazynowej w rejonie Poznania zwiększył się do  
1,82 mln m2, o ponad 216 tys. m2, w tym o obiekty  
P3 Poznań, Panattoni Park Poznań V oraz VIII, o łącznej 
powierzchni prawie 144 tys. m2. Kolejne 111 tys. m2 było  
w trakcie budowy.

Wysoki poziom przedsiębiorczości był aktywnie wspierany 
przez Miasto Poznań, które kierowało swoje działania do 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą i już funk-
cjonujących mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 
Zakres działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębior-
czości w 2017 r. obejmował m.in.: usługi szkoleniowo-do-
radcze i informacyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności 

#Przedsiębiorczość 
#Usługi szkoleniowo-doradcze 
#Poznański Fundusz Poręczeń 
Kredytowych #Wsparcie  
eksportu

04 /

12 623
korzystających z usług 
szkoleniowo-doradczych 
z zakresu przedsiębiorczości

/ ! /

przez osoby bezrobotne udzielane przez Powiatowy  
Urząd Pracy, poręczenia spłaty zobowiązań związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej udzielane 
przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, progra-
my wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej,  
w tym działalności innowacyjnej, usługi Poznańskiego 
Parku Technologiczno-Przemysłowego. W ciągu roku  
z oferty tej skorzystało łącznie 238 tys. osób. Najwięcej 
osób skorzystało z usług szkoleniowo-doradczych i infor-
macyjnych, oferowanych przez miejski Ośrodek Dorad-
czo-Szkoleniowy w ramach programu Biznes Mentor, 
Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Klub 
Mikroprzedsiębiorców prowadzony przez Powiatowy 
Urząd Pracy oraz Poznański Fundusz Poręczeń Kredy-
towych Sp. z o.o. Wspieraniu przedsiębiorczości służyły 
takie miejskie programy jak: Eksportowy Poznań, Zaułek 
Rzemiosła, Startup Poznań, Taksówka Warta Poznania, 
Internetowa Giełda dla Przedsiębiorców MSP-kontakt, 
projekt obejmujący cykl zajęć z przedsiębiorczości  
w poznańskich szkołach wyższych. Na koniec roku Po-
znański Fundusz Poręczeń Kredytowych (PFPK) posiadał 
371 aktywnych poręczeń na łączną kwotę 69 mln zł, które 
stanowiły zabezpieczenie kredytów w kwocie 218,5 mln 
zł. W VII edycji organizowanych przez Miasto Poznań we 
współpracy z innymi jednostkami Dni Przedsiębiorczości 
Poznań uczestniczyło 2,1 tys. osób zainteresowanych 
adresowanymi do przedsiębiorców wydarzeniami Poznań 
Biznes Partner i Startup Poznań 2017 oraz galą finałową 
kolejnej edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości. Miasto Poznań uczestniczyło w projek-
tach wspierających rozwój przedsiębiorczości o zasięgu 
krajowym, realizowanych przez Polską Agencję Inwestycji  
i Handlu oraz Związek Liderów Sektora Usług Bizneso-
wych, jak: Polski Czempion, mający na celu wsparcie 
ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych oraz 

15 439
uczestników szkoleń dla MSP

2 491

470

uczestników szkoleń 
w Strefie +jeden

uczestników szkoleń 
z zakresu przedsiębiorczości 
dla studentów

/ ! /5,7

93,1

rentowność obrotu netto 
przedsiębiorstw (11.2017)

poziom kosztów 
przedsiębiorstw (11.2017)

%

%

więcej na:
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ABSL Chapter, ukierunkowany na wymianę doświadczeń 
pomiędzy działającymi w Poznaniu firmami z sektora nowo-
czesnych usług biznesowych. W ramach promocji polskiej 
gospodarki na rynkach międzynarodowych, Międzynarodo-
we Targi Poznańskie Sp. z o.o. zorganizowały 14 wystąpień 
zagranicznych w Berlinie, Dubaju, Hanowerze, Kolonii, 
Londynie, Moskwie, Rimini, Santa Clara, Sao Paulo  
i Szanghaju. Udział w nich wzięło ponad 40 wystawców  
i podwystawców.

W Poznaniu dynamicznie rozwijały się sektory kreatywne, 
szczególnie związane z designem i branżą gier kompute-
rowych. W ciągu roku powstało prawie 700 nowych firm 
z tych sektorów. Według opublikowanego przez Komisję 
Europejską w 2017 r. European Culture and Creative Cities 
Monitor, w skali kraju Poznań charakteryzuje się najwyż-
szym poziomem rozwoju w zakresie kultury i sektorów 
kreatywnych. Szczególnie wysoko oceniono przyrost no-
wych miejsc pracy w sektorach kreatywnych oraz firmach 
nowych mediów i komunikacji. Miasto Poznań włączyło się 
w działania na rzecz rozwoju tych sektorów, m.in. poprzez 
wsparcie organizacji dużych imprez branżowych, jak: targi 
arena DESIGN, Poznań Design Festiwal, Poznań Game 

#Innowacyjność  
#Sektory kreatywne #Branża 
gier #Design #Startupy #Strefy 
pracy wspólnej #Inkubatory 
#Klastering

05 /
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732 440 000

307 976 000

na działalność B+R 
(2016)

na działalność innowacyjną 
w przemyśle (2016)

zł

zł

1,9
udział przychodów netto 
z eksportu produktów 
nowych i istotnie ulepszonych 
w przemyśle (2016)

% / Przedsiębiorczość

Liczba nowo
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych

Udział nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów 
sektora 
kreatywnego 
w liczbie nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów 
ogółem

Liczba osób 
fizycznych 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą

2014
9 0712010

8 662

8,57%
8,82%

8,33%

8,09%

8,56%

2017
8 570

2016
8 826

2015
9 407

2010
68 900 2014

68 699 2015
67 473 2016

66 539 2017
66 451

więcej na:
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Arena z Game Industry Conference i targami pracy Geek-
Careers, Poznań Game Jam, Blog Conference, promowa-
nie poznańskich twórców gier komputerowych na impre-
zach targowych Quo Vadis w Berlinie oraz Gamescom 
w Kolonii oraz wdrażanie projektów mających na celu 
zwiększenie kompetencji zawodowych przyszłych pracow-
ników, jak pilotażowy projekt nauczania uczniów liceów 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania programo-
wania w popularnych językach poprzez tworzenie gier 
komputerowych. Przedsiębiorcy sektorów kreatywnych 
korzystali z miejskich projektów mających na celu wspie-
ranie innowacyjnej współpracy biznesu, nauki, społeczeń-
stwa i samorządu, jak m.in.: Strefa Pracy Wspólnej +jeden, 
Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubato-
rem, program Startup Poznań. W 2017 r. ze Strefy +jeden 
skorzystało 4,1 tys. osób, związanych przede wszystkim  
z branżą IT, outsourcingu, konsultingu, marketingu,  
e-commerce, HR, architektury, a z oferty Inkubatora –  
34 młode, innowacyjne przedsiębiorstwa, głownie  
z branży IT. W Strefie +jeden odbyły się 64 wydarzenia 
dla startupów, jak m.in.: Hive61, Geek Girls Carrots, Agile 
Poznań, Wordpress WordUP Poznań, Rails Girls, Poznań 
DevOps Meetup #1, Allegro Tech Talks, regionalny finał 
konkursu Imagine Cup Smart Cities Tour. Realizowany był 
unijny projekt Gen-Y City – Get into the swing of the City, 
mający na celu opracowanie i wdrażanie polityki wspie-
rania branży innowacyjnej i kreatywnej. W 2017 r. w Po-
znaniu funkcjonowało prawie 250 startupów znajdujących 
się w różnych fazach rozwoju, które oprócz oferty Miasta 
mogły korzystać z ponad 25 stref pracy wspólnej, Future-
Lab – Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości 
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, 
oferty Inqbatora Poznańskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego oraz inkubatorów naukowo-akademickich  
i prywatnych, w tym inkubatora CoOffice centrum  

700

26

250

nowych firm z sektorów  
kreatywnych

stref 
pracy wspólnej

startupów

/ ! /

87

4 113

lokatorów PPTP

11 815
pracowników B+R (2016)

użytkowników Strefy +jeden

designu i kreatywności Concordia Design. Młode,  
innowacyjne firmy korzystały także z oferty publicznych 
i prywatnych instytucji innowacyjności, takich jak m.in.: 
park naukowo-technologiczny Nobel Tower z inkubatorem 
przedsiębiorczości, Inkubator Biznes i Nauka, multidyscypli-
narne ośrodki badawcze nowoczesnych technologii: Zespół 
Inkubatorów Wysokich Technologii, Wielkopolskie Centrum 
Zaawansowanych Technologii, Międzyuczelniane Centrum 
NanoBioMedyczne, Centrum Mechatroniki, Biomechaniki 
i Nanoinżynierii, BioCentrum, Krajowe Centrum Innowacji 
w Logistyce i e-Gospodarce, Centrum Biologii Medycz-
nej, Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, 
Centrum Innowacji PCSS-Huawei oraz inkubatory przed-
siębiorczości i centra transferu technologii. Miasto Poznań 
aktywnie uczestniczyło w projektach ukierunkowanych na 
rozwój innowacyjnych form współpracy biznesowej, będąc 
członkiem – założycielem Wielkopolskiego Klastra Teleinfor-
matycznego oraz Poznańskiego Klastra Edukacyjnego, na-
leżących do Wielkopolskiego Centrum Klasteringu – platfor-
my klastrowej skupiającej liderów oraz partnerów inicjatyw 
klastrowych w Wielkopolsce. W regionalnych inicjatywach 
klastrowych z siedzibą w Poznaniu, do których należały 
także m.in.: Akademia Architekta, ECDF Klaster, Polski Kla-
ster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych, Waste Klaster, 
Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, Wielkopolski 
Klaster Firm Projektowo-Wykonawczych ARCHI-PROJEKT, 
Wielkopolski Klaster MEBEL DESIGN, Wielkopolski Klaster 
Medyczny, Zachodni Klaster Transportowo-Logistyczny, 
uczestniczyły poznańskie firmy, szkoły wyższe i ośrodki 
naukowo-badawcze. Spośród działających w Poznaniu 40 
ośrodków naukowo-badawczych, 11 uzyskało z Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych najwyższą kategorię A+ 
(poziom wiodący) lub kategorię A (poziom bardzo dobry).

/ ! /

więcej na:
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arena DESIGN, Poznań Design Festiwal, Poznań Game 
Arena, Game Industry Conference, GeekCareers,  
Poznań Game Jam, Imagine Cup Smart Cities Tour, Blog 
Conference, Hive61, Geek Girls Carrots, Agile Poznań, 
Wordpress WordUP Poznań, Rails Girls, Poznań DevOps 
Meetup #1, Allegro Tech Talks, Strefa Pracy Wspólnej 
+jeden, FutureLab, Poznański Park Technologiczno-
-Przemysłowy, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, 
Nobel Tower, Gen-Y City, Wielkopolskie Centrum  
Klasteringu. 

Ważne /

Eksportowy Poznań, Zaułek Rzemiosła, 
Startup Poznań, Taksówka Warta Poznania, 
Biznes Mentor, Polski Czempion, ABSL Chapter, 
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, 
Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, Poznański Lider 
Przedsiębiorczości.

W ciągu roku nakłady w gospodarce na działalność badaw-
czo-rozwojową w Poznaniu zwiększyły się o 0,2 mld zł  
i wyniosły 1,7 mld zł1. W działalności badawczo-rozwojowej 
pracowało blisko 5,5 tys. osób, w tym ponad 4 tys. stano-
wili pracownicy naukowo-badawczy. W Poznaniu blisko 
połowa pracujących była zatrudniona w usługach  
o wysokim nasyceniu wiedzą oraz usługach high-tech  
i przemyśle high-tech. 

W ciągu roku liczba pracujących ogółem w Poznaniu 
zwiększyła się o 14 tys. osób i wyniosła 340 tys.2, w tym 
244 tys. pracowało w firmach zatrudniających powyżej  
9 osób. Najwięcej, ok. 80%, pracowało w usługach,  
a w przemyśle i budownictwie – 19%. Do największych 
poznańskich pracodawców, zatrudniających powyżej 1000 
osób, należały firmy działające w branży produkcyjnej,  
budownictwie, transporcie, łączności, pośrednictwie finan-
sowym, edukacji, ochronie zdrowia i administracji. Najwię-
cej pracowników zatrudniały w Poznaniu: Volkswagen  
Poznań Sp. z o.o. oraz Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza. Dobra koniunktura gospodarcza spowodowała 

#Praca #Bezrobocie 
#Absolwenci #Projekty 
zawodowe

06 /

272 607

65 723

pracujących w usługach (2016)

1 114
pracowników B+R 
z tytułem profesora (2016)

pracujących w przemyśle 
i budownictwie (2016)

/ ! /

Dane za 2016 r.1

Dane za 2016 r.2

więcej na:
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ożywienie na rynku pracy i zwiększoną liczbę ofert pracy. 
Pracodawcy mieli największe problemy ze znalezieniem 
pracowników z wykształceniem specjalistycznym zawo-
dowym oraz pracowników do prac prostych. Sytuacja ta 
spowodowała, że pracodawcy z Poznania coraz chętniej 
korzystali z możliwości zatrudnienia obcokrajowców.  
W ciągu roku o ponad połowę zwiększyła się liczba 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemco-
wi. W 2017 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zareje-
strowano 67,7 tys. oświadczeń pracodawców o zamiarze 
zatrudnienia cudzoziemca, o blisko 24 tys. więcej niż 
rok wcześniej, w tym 93% dotyczyło obywateli Ukrainy. 
Według oświadczeń pracodawców, w Poznaniu pracowało 
tymczasowo 42,4 tys. obcokrajowców, w tym 38,6 tys.  
obywateli Ukrainy. Blisko połowę z nich zatrudniały agen-
cje pracy tymczasowej. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 
spowodowała, że poziom bezrobocia w Poznaniu po raz 
kolejny był najniższy w kraju. W 2017 r. stopa bezrobocia 
wyniosła 1,4%, a liczba bezrobotnych 5 tys. osób, o 1,5 tys. 
osób mniej niż rok wcześniej. Prawie 55% poszukujących 
pracy stanowiły osoby młode, w wieku od 25 do 44 lat. 
Najwięcej bezrobotnych legitymowało się wykształceniem 
najniższym (gimnazjalnym i poniżej) oraz wyższym. Osoby 
bezrobotne mogły korzystać z systemu pomocy Powiato-
wego Urzędu Pracy, jak m.in.: pośredniczenie w procesie 
poszukiwania zatrudnienia poprzez Indywidualne Plany 
Działania, kierowanie na staże i szkolenia zawodowe 
oraz aktywnego poszukiwania pracy, prace interwencyj-
ne i roboty publiczne, dofinansowywanie przedsięwzięć 
związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz 
świadczenia integracyjne dla osób bezrobotnych uczęsz-
czających na warsztaty z zakresu integracji społecznej  
i zawodowej organizowane przez Centra Integracji 
Społecznej, bezpłatne poradnictwo zawodowe, w tym 
grupowe informacje zawodowe. W 2017 r. w Poznaniu 

38 579
oświadczeń pracodawców 
o zamiarze zatrudnienia 
obywateli Ukrainy

42 361

6 198

oświadczeń pracodawców 
o zamiarze zatrudnienia 
cudzoziemca

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
w przemyśle w sektorze 
przedsiębiorstw

zł

/ ! /

więcej na:

/ Pracujący   

/ Bezrobocie

Liczba 
pracujących

Liczba 
bezrobotnych

2010
300 418

2014
322 465

2015
326 187

2016
340 267

2010
11 200

2014
10 350

2015
7 964

2016
6 578

2017
5 048

/ Opinia 
   mieszkańców

75%
mieszkańców popiera 
wspieranie innowacyjnej 
gospodarki opartej na 
wiedzy i lokalnej przedsię-
biorczości.
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powstało 225 firm założonych przez osoby bezrobotne. 
Odbywały się cykliczne targi pracy oraz giełdy pracy, 
przygotowywane m.in. przez biura karier lub studenckie 
organizacje samorządowe. Osoby bezrobotne z Poznania 
uczestniczyły w realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy, Wielkopolski Urząd Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy 
projektach, finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i środków krajowych, m.in.: Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim 
(III), Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy w powiecie poznańskim (III), Niania na Etacie 
III, Zawsze Aktywni i Przedsiębiorczy, Na Start, Pomysł-
-Aktywizacja-Przedsiębiorczość, Praca dla Młodych, Twój 
biznes, Wielkopolska Akademia Kształcenia, Wielkopolscy 
Fachowcy, Akcja Aktywizacja – EFS, realizowany w ramach 
europejskiego programu Gwarancja dla Młodzieży.  

Poprzez udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia 
i Partnerstwie na rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku 
Pracy, Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia 
oraz Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglome-
racji Poznańskiej, Miasto Poznań monitorowało lokalny 
rynek pracy, aktywnie współpracowało z pracodawcami, 
realizując wspólne przedsięwzięcia oraz wdrażając projek-
ty ukierunkowane na zwiększenie kompetencji pracowni-
ków na lokalnym rynku pracy, w tym dotyczące kształce-
nia zawodowego w zawodach deficytowych i kształcenia 
w kierunkach technicznych oraz dokształcania osób 
dorosłych. Do projektów realizowanych w tym zakresie 
przez Miasto Poznań należały m.in.: Kwalifikacje zawodo-
we kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia 
zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Po-
znania, Uczeń z Pasją, Szacun dla Zawodowców z targami 
edukacyjnymi Arena Zawodów i cyklem konferencji Dobre 
Praktyki Zawodowe Kluczem Do Sukcesu, Podwyższenie 

11 815

15 034

absolwentów studiów  
magisterskich (2016)

absolwentów studiów 
I stopnia (2016)

/ ! /

7 189
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sekcji 
Informacja i Komunikacja 
w sektorze przedsiębiorstw

zł

/ Podmioty gospodarcze

/ Gospodarka

PKB na 
mieszkańca

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych

74 034
2010

88 983
2014

92 232
2015

2010

112 548

98 092
2015

108 821

2014

107 117

2016

110 531
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kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez 
licealistów MOF Poznania, Wyposażenie placówek oświa-
towych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt 
technologiczny na terenie MOF Poznania, Tydzień SSC/
BPO, Niemiecki do Poznania, Rozwój Infrastruktury Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach 
innowacji społecznych realizowany był projekt Centrum 
Inkubowania Innowacji Społecznych Po-po-jutrze ukie-
runkowany na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. 
Poznańskie szkoły wszystkich szczebli ukończyło 44 tys. 
absolwentów, w tym ponad 30 tys. stanowili absolwenci 
szkół wyższych, techników i zasadniczych szkół zawodo-
wych. Szkoły zawodowe dla młodzieży kształciły najwięcej 
specjalistów usług dla ludności, inżynieryjno-technicznych, 
technologii ICT oraz biznesu i administracji. W szkołach 
policealnych najwięcej uczniów kształciło się w kierun-
kach: biznes i administracja oraz medycznym. Najwięcej 
absolwentów szkół wyższych ukończyło kierunki: eko-
nomia, rachunkowość, pedagogika i nauki społeczne. 
Poznańskie szkoły wyższe uczestniczyły w ogólnopolskim 
Programie Rozwoju Kompetencji, którego celem jest pod-
niesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 
poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospo-
darki, rynku pracy i społeczeństwa. Uczelnie dokonywały 
zmian w ofercie kształcenia, głównie przez wprowadzenie 
nowych specjalności i kierunków nauczania, coraz częściej 
prowadzonych w ramach porozumienia kilku szkół wyż-
szych oraz z przedsiębiorcami. 

/ ! /

3 426

1 074

absolwentów kierunków 
inżynieryjno-technicznych (2016)

absolwentów kierunków 
ICT (2016)

6 725
absolwentów kierunków
biznes i administracja (2016)

W Poznaniu w 24 szkołach wyższych studiowało ponad 
112 tys. studentów3, w tym 5,2 tys. studentów zagranicz-
nych, najwięcej, jedna trzecia, na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza. Ponad 80% studentów stanowiły osoby 
spoza Poznania, najwięcej z województwa wielkopolskie-
go. Studenci mieli do wyboru ponad 250 kierunków stu-
diów, w tym ponad 50 prowadzonych w językach obcych, 
także o profilu MBA. Najwięcej studentów kształciło się na 
kierunkach: ekonomia, finanse, zarządzanie, informatyka, 
pedagogika, administracja, fizjoterapia, filologie obco-
języczne. Poszerzona została oferta studiów w językach 
obcych, przede wszystkim języku angielskim. Według 
rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
w skali kraju w grupie TOP12 najbardziej obleganych 
przez kandydatów uczelni znajdowały się: Politechnika 
Poznańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Uniwersy-
tet Ekonomiczny, a wśród uczelni niepublicznych Wyższa 
Szkoła Bankowa. Wydziały 8 poznańskich szkół wyż-
szych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki 
Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Uniwersytetu Artystycznego, Uniwersyte-
tu Medycznego, Akademii Muzycznej i Uniwersytetu SWPS 
uzyskały ocenę wyróżniającą nadaną przez Polską Komisję 
Akredytacyjną lub najwyższą kategorię A+ (poziom wiodą-
cy) lub kategorię A (poziom bardzo dobry) nadaną przez 
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

87 736

24 266

8 338

studentów szkół wyższych 
publicznych (2016)

studentów szkół wyższych 
niepublicznych (2016)

nauczycieli 
akademickich (2016)

#Akademickość 
#Projekty akademickie

07 /
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W ramach współpracy z poznańskim środowiskiem aka-
demickim i naukowym, Miasto Poznań dofinansowywało 
organizację wykładów otwartych wybitnych uczonych, 
artystów i specjalistów z całego świata oraz prowadzi-
ło programy skierowane do studentów i pracowników 
poznańskich uczelni, m.in. takie jak: konkursy Nagroda 
Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską  
i Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 
magisterską, programy stypendialne dla laureatów lub 
finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, dla 
studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia 
u pracodawców realizujących innowacyjne inwestycje na 
terenie Poznania, program praktyk i płatnych staży stu-
denckich w Urzędzie Miasta Poznania, Nagroda Naukowa 
Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych badaczy 
poznańskiego środowiska naukowego, programy: Amba-
sador Akademickiego Poznania, Study in Poznań, Poznań 
Przyciąga, Mieszkanie dla Absolwenta, Stay in Poznań.  
W ramach współpracy ze środowiskiem naukowym pro-
wadzone były wspólne projekty i badania mające na celu 
wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z go-
spodarką oraz badania różnych aspektów rozwoju miasta.

Kontynuowane były działania integrujące obcokrajowców 
studiujących w Poznaniu oraz projekty promujące studia 
w Poznaniu w takich krajach jak m.in.: Azerbejdżan, Gruzja, 
Kazachstan i Ukraina.

1 050

11 133

3 065

nauczycieli akademickich 
z tytułem naukowym profesora 
(2016)

słuchaczy studiów 
podyplomowych (2016)

uczestników studiów 
doktoranckich (2016)

/ ! /
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Poznań Przyciąga, Study in Poznań, Ambasador 
Akademickiego Poznania, Mieszkanie dla Absolwenta, 
Stay in Poznań, programy stypendialne i stażowe, 
wykłady otwarte, Nagroda Miasta Poznania.

Ważne /

Zawsze Aktywni i Przedsiębiorczy, Na Start, Praca 
dla Młodych, Własna Firma, Gwarancja dla Młodzieży, 
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu, Uczeń 
z Pasją, Szacun dla Zawodowców, Arena Zawodów, 
Tydzień SSC/BPO, Niemiecki do Poznania, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Program 
Rozwoju Kompetencji.

/ Baza Danych Miasta



Zdjęcia:

Ze zbiorów  
Urzędu Miasta Poznania  
i Międzynarodowych Targów 
Poznańskich

Źródła danych statystycznych:

Miasto Poznań
GUS
ENEA Operator Spółka z o.o.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  
w Poznaniu
PKP Polskie Linie Kolejowe SA  
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Polski Związek Działkowców
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Poznańska Lokalna Organizacja  
Turystyczna
Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Związek Międzygminny Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Wydział Rozwoju Miasta  
i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Miasta Poznania

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

rmwm@um.poznan.pl
badam@badam.poznan.pl
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