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1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO - ŚRODOWISKOWE 
 

Położenie powiatu i jego rola w strukturze przestrzennej regionu  

Powiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach 

Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1 578 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym 

miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju. Zajmowany teren 

wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera 

się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, 

na północy dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe. 

W skład terytorium powiatu konińskiego wchodzi 14 gmin: 

 5 gmin miejsko-wiejskich: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin; 

 9 gmin wiejskich: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare 

Miasto, Wierzbinek, Wilczyn.1 

Ludność powiatu konińskiego (wg stanu na 31.12.2020 r.) liczyła 129 904 mieszkańców. Największą 

populację mieszkańców posiada gmina Ślesin (14051), natomiast najmniejszą - gmina Grodziec 

(5131). Największym miastem pod względem ilości mieszkańców jest Golina (4450). Ludność 

zamieszkująca tereny wiejskie stanowi 86,53% ludności powiatu ogółem. 

Powiat koniński przywrócony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą 

jest miasto Konin.  

Rysunek 1. Powiat koniński 

 
Źródło: opracowanie własne 

                                                           
1
 https://powiat.konin.pl/powiat-koninski 



3 

Uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe  

Zajmowany przez powiat koniński teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. 

Jego rzeźba jest rezultatem działalności wód dorzecza Warty. Charakterystycznym elementem jest 

równoleżnikowy układ form geologicznych. 

W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty, będąca małym fragmentem 

pradoliny warszawsko-berlińskiej. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary 

wysoczyzn (80-190 m n.p.m.). Północną część dodatkowo urozmaicają 23 jeziora polodowcowe,  

z których 11 ma powierzchnię powyżej 50 ha2. 

Sieć hydrograficzna3  

Wody powierzchniowe to rzeki, jeziora, kanały oraz inne cieki i zbiorniki sztuczne.  

Negatywnym efektem urbanizacji, koncentracji przemysłu paliwowego, stosowania nawozów 

sztucznych i środków ochrony roślin w rolnictwie jest pogarszanie się jakości wód powierzchniowych 

oraz postępujący proces eutrofizacji jezior na terenie powiatu. 

Na terenie powiatu istnieje stosunkowo gęsta sieć rzeczna. Powiat koniński należy do zlewni rzeki 

Warty i Noteci. Rzeki na terenie powiatu konińskiego utrzymują względną równowagę zasilania 

podziemnego i powierzchniowego. Dominują wezbrania wczesnowiosenne (roztopowe). Letnie 

wezbrania (opadowe) mają znaczenie drugorzędne, jednak niekiedy zdarzają się większe. Z uwagi na 

nizinny charakter terenu rzeki przybierają powoli. Wezbrania bywają jednak długotrwałe i mają 

wysokie kulminacje, co w wypadku złego stanu zabezpieczeń może powodować zalanie znacznych 

terenów. 

Na terenie powiatu konińskiego znajdują się 23 jeziora polodowcowe, z których 11 ma powierzchnię 

powyżej 50 ha.  

Wykaz jezior powiatu konińskiego: 

Gmina Kazimierz Biskupi:   

 Jezioro Głodowskie dz. nr 778 obr. Daninów pow. 59,7200 ha 

 jezioro Skąpe dz. nr 199 obr. Władzimirów pow. 11,5000 ha 

 Jezioro Wściekłe dz. nr 780 obr. Daninów pow. 5,9300 ha 

 Jezioro Mielno (Ws) dz. nr 5112 obr. Władzimirów pow. 20,9000 ha 

Gmina Ślesin: 

 Jezioro Mikorzyńskie dz. nr 233/1 obr. Mikorzyn pow. 135,1200 ha 

 Jezioro Wąsowskie dz. nr 233/2 obr. Mikorzyn pow. 108,8800 ha 

 Jezioro Ślesińskie dz. nr 1234 obr. Ślesin pow.48,1685 ha i dz. nr 1152 obr. Ślesin pow. 

53,3570 ha dz. nr 1219 pow. 39,3962 ha, dz. nr 1218 pow. 20,9961 ha. Razem pow. 161,9178 

ha 

 Jezioro Licheńskie dz. nr 53/1 obr. Licheń Stary pow.109,4400 ha i dz. nr 53/2 obr. Licheń 

Stary pow. 50,3600 ha. Razem 159,80 ha 

 

 

                                                           
2
 https://powiat.konin.pl/srodowisko-przyrodnicze 

3
 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, 2014 
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Gmina Skulsk: 

 Jezioro Czartowo dz. nr 20 obr. Czartowo pow. 18,6300 ha i dz. nr 148 obr. Lisewo pow. 

17,7500 ha i dz. nr 192 obr. Skulska Wieś pow. 8,7000 ha. Razem pow. 45,0800 ha 

 Jezioro Skulsk Wieś dz. nr 145 obr. Mniszki pow. 127,3500 ha 

 Jezioro Skulskie dz. nr 162 obr. Skulska Wieś pow. 123,7500 ha 

 Jezioro Gopło dz. nr 146 obr. Mielnica Duża pow. 53,0600 ha i dz. nr 246 obr. Łuszczewo pow. 

110,4500 ha. Razem pow. 163,5100 ha 

 Jezioro Czarne dz. nr 110 obr. Gawrony pow. 43,9300 ha 

Gmina Wilczyn: 

 Jezioro Kownackie dz. nr 2 obr. Kownaty pow. 85,0400 ha 

 Jezioro Suszewskie dz. nr 1 obr. Świętne pow. 57,3800 ha 

 Jezioro Wilczyńskie dz. nr 20 obr. Kownaty pow. 108,6800 ha i dz. nr 1 obr. Zygmuntowo 

pow. 100,5200 ha. Razem pow. 209,2000 ha 

Gmina Kleczew: 

 Jezioro Budzisławskie dz. nr 4/1 obr. Tręby pow. 63,1200 ha, dz. 1/2 obr. Adamowo pow. 

74,6000 ha. Razem pow. 137,7200 ha 

Gmina Wierzbinek: 

 Jezioro Zakrzewek Ws dz. 39 obr. Zakrzewek pow.10,9600 ha 

 Jezioro Mielno dz. nr 196 obr. Obory pow.43,7600 ha (nieużytek) 

Gmina Sompolno: 

 Jezioro Lubstowskie dz. nr 275 obr. Lubstów pow. 101,2600 ha 

 Jezioro Mąkolno (Rów Lubstowski Kanał Wierzbie) dz. nr 288 obr. Mąkolno pow. 84,8200 ha 

 Jezioro Mostki (Ws, wł. prywatny) dz. nr 138 obr. Mostki pow. 28,7300 ha 

 Jezioro Szczekawa dz. nr 166 obr. Zakrzewek pow. 17,3700 ha 

Jeziora: Pątnowskie i Gosławickie są położone w granicach administracyjnych m. Konina. 4 

 

Na terenie powiatu konińskiego powstały nowe zbiorniki wodne w wyniku zagospodarowania 

terenów pogórniczych. Nowe akweny cechuje wysoka jakość wód, ponieważ są zasilane głównie 

wodami podziemnymi. Plany przewidują powstanie pkolejnych akwenów w wyrobiskach końcowych. 

Dwa z nich są już tworzone: zbiornik po odkrywce Lubstów (475 ha) oraz po odkrywce Kazimierz 

Północ (o powierzchni 522 ha) w Kleczewie. Pokopalniane zbiorniki służą głównie rekreacji, ale pełnią 

także funkcję retencyjną. Dobrze wpisały się w krajobraz regionu, zdecydowanie podnosząc jego 

walory turystyczne.5 

Wody jezior są klasyfikowane w II bądź III klasie czystości, za wyjątkiem Jeziora Budzisławskiego  

– I klasa i Jeziora Suszewskie – pozaklasowe. 

Na terenie powiatu występują wody geotermalne. Zasoby tych wód występują w północno-

wschodniej i północnej części powiatu, a odwierty badawcze znajdują się w Wilczynie i Ślesinie. 

Zasoby wód termalnych nie są obecnie wykorzystywane w celach turystycznych ani grzewczych.  

W powiecie konińskim pomimo poprawy w zakresie dostępu do sieci kanalizacyjnej w okresie od 

2012 do 2019, nadal istniały miejsca, które wymagały interwencji w tym zakresie. Odsetek 

                                                           
4
 https://powiat.konin.pl/srodowisko-przyrodnicze 

5
 http://www.kwbkonin.pl/index.php/kierunki-rekultywacji/ 
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mieszkańców powiatu korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019 roku wyniósł 40,1% i był wyraźnie 

niższy od średniej wojewódzkiej (72,2%) i krajowej (71,2%). Deficyty w dostępie do sieci 

kanalizacyjnej widoczne były głównie w przestrzeniach wiejskich.  

Rysunek 2. Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w powiecie konińskim w 2019 roku 

Jednostka 
terytorialna 

2012 2019 
Zmiana  

2019/2012 

POLSKA 64,3 71,2 11 

WIELKOPOLSKIE 63,9 72,2 13 

Powiat koniński 32,2 40,1 25 

Golina 30,2 36,9 22 

Grodziec  0,0 13,8 - 

Kazimierz Biskupi  64,0 70,8 11 

Kleczew 58,9 69,3 18 

Kramsk 11,1 15,5 40 

Krzymów  2,6 24,5 842 

Rychwał 17,7 24,4 38 

Rzgów  30,9 35,0 13 

Skulsk 27,1 27,2 0 

Sompolno  33,8 40,8 21 

Stare Miasto  27,6 33,3 21 

Ślesin  58,1 67,3 16 

Wierzbinek  1,9 5,9 211 

Wilczyn  47,5 60,8 28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W poszczególnych gminach powiatu konińskiego notowano bardzo różnorodny udział opadów 

zbieranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów, jednak ten poziom w całym powiecie konińskim 

(36,8%) był wyraźnie wyższy od średniej krajowej (31,2%) i średniej dla województwa 

wielkopolskiego (29%). Wg danych GUS dla 2019 roku najwyższy poziom udziału odpadów zbieranych 

selektywnie odnotowano w gminach Kleczew (52,1%) oraz Grodziec (49,2%). Najniższy poziom 

uczestnictwa w segregacji odpadów dotyczył gminy Ślesin (22,8%). 
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Rysunek 3. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Klimat lokalny6 

Powiat leży w obszarze, gdzie panuje klimat umiarkowany z łagodnymi zimami i niskim rocznym 

poziomem opadów atmosferycznych. Średnio w ciągu roku występuje ok. 50 dni słonecznych  

i ok. 130 pochmurnych. Średnia temperatura powietrza waha się w granicach +8 stopni C. Przeciętny 

okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 do 60 dni. 

Lasy, gleby, rolnictwo7  

Powiat koniński charakteryzują słabe, nieurodzajne gleby.  Na terytorium powiatu występują głównie 

gleby bielicowe, w większości (53,5%) zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej. 

 Lasy zajmują ogółem 25.849 tys. ha, co stanowi 16,4 % powierzchni powiatu ogółem. Znaczna ich 

część powstała w wyniku zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, co rzutuje m.in. na 

strukturę wiekową drzewostanów. Zdecydowanie przeważają drzewostany młodsze I i II klasy 

wiekowej (do 40 lat), które stanowią ok. 50% ogółu lasów. Największe kompleksy leśne znajdują się  

w gminach Grodziec, Kazimierz Biskupi, Krzymów i Ślesin. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym 

jest sosna, która stanowi ponad 80% wszystkich drzewostanów. Dalsze miejsca zajmują: olsza, dąb, 

brzoza, świerk. Lesistość w powiecie konińskim (16,4%) jest niższa od lesistości w województwie 

wielkopolskim (25,8%) oraz w kraju (29,6%). 

 

 

                                                           
6
 https://powiat.konin.pl/ 

7
 J.w. 
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Rysunek 4. Lesistość w powiecie konińskim  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Formy ochrony przyrody 

Powiat koniński charakteryzuje się wysokim na tle kraju udziałem powierzchni obszarów prawnie 

chronionych w powierzchni ogółem. 40,7 % powierzchni powiatu stanowią obszary chronione:  

 Dolina zalewowa rzeki Warty - Nadwarciański Park Krajobrazowy. Jego powierzchnia wynosi 

13.428 ha i obejmuje obszary położone po obu stronach rzeki Warty na terenie 

następujących gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów (2.050 ha). Utworzony został w celu 

ochrony środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu doliny środkowej Warty 

(m.in. starorzecza, zalewowe łąki i pastwiska, zarośla nadrzeczne). W granicach parku 

krajobrazowego znajduje się obecnie część ostoi ptaków "Dolina Warty Środkowej". W ostoi 

stwierdzono lęgi 67% gatunków ptaków występujących w Polsce. 

 Kompleks leśny na południowy – wschód od Konina, rezerwat "Złota Góra". 

 Puszcza Bieniszewska - kompleks rezerwatów przylegających do zachodniego brzegu Jeziora  

Gosławickiego. 

 Okolice Jeziora Gopło i jezior skulskich - rezerwat Nadgoplański Park Tysiąclecia. Utworzony 

w celu zachowania licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz 

ochrony ptaków przelotnych. 

 Obszar powidzko - bieniszewski.8 

                                                           
8
 J.w. 
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Na terenie powiatu ustanowionych jest wiele obszarów i obiektów podlegających ochronie na 

podstawie prawa. Należą do nich mi.in. rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe: 

 6 rezerwatów przyrody (łącznie zajmują ̨powierzchnię ponad 3 600 ha), w tym: 
o Rezerwat „Mielno” (93,65 ha), 

o Rezerwat „Bieniszew” (144,40 ha), 

o Rezerwat „Sokółki” (240,00 ha), 

o Rezerwat „Pustelnik” (100,25 ha), 

o Rezerwat „Złota Góra” (123,87 ha), 

o Część rezerwatu „Nadgoplański Park Tysiąclecia” (2 897 ha); 

 3 parki krajobrazowe (łączna powierzchnia na terenie powiatu ponad 5 600 ha): 
o część ́Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,  

o część Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego,  

o część Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Wymienione rezerwaty przyrody oraz parki krajobrazowe wchodzą ̨ w skład czterech obszarów 

chronionego krajobrazu, które obejmują na terenie OFAK powierzchnię 49 490 hektarów: 

 Obszar Powidzko-Bieniszewski, 

 Obszar Goplańsko-Kujawski, 

 Obszar Złotogórski, 

 Nadwarciański Park Krajobrazowy.9 

 

Wykres 1. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem (%) w powiecie konińskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W powiecie opracowano Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2019-2020 

z perspektywą do roku 2021. Wyznaczono w programie cele, kierunki i zadania ekologiczne 

zmierzające do poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska na terenie powiatu: 

Ochrona klimatu i jakości powietrza (OP) 

                                                           
9
 Strategia Rozwoju Turystyki OFAK 

POLSKA WIELKOPOLSKIE Powiat koniński

2019 32,3 29,6 40,7
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 OP.I. Poprawa jakości powietrza 

Ochrona przed hałasem (KA) 

 KA.I. Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem 

Ochrona przed promieniowaniem (PEM)  

 P.I. Ochrona przez ponadnormatywnym promieniowaniem 

 P.II. Sprawny monitoring zawartości radonu w wodzie do spożycia oraz w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

Gospodarowanie wodami (ZW) 

 ZW. I. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych 

wraz z racjonalizacją ich wykorzystania 

 ZW. II. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 

Gospodarka wodno-ściekowa (GW) 

 GW. I. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

Zasoby geologiczne (ZG) 

 ZG. I. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

Gleby (GL) 

 OGL. I. Ochrona i właściwe użytkowanie gleb 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (GO) 

 GO. I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

Zasoby przyrodnicze i ochrona lasów (ZP) 

 ZP. I. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

 ZP. II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

 ZP.III. Powiększenie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony 

Zagrożenia poważnymi awariami (PAP) 

 PAP.I. Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz 

eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia Edukacja ekologiczna 

 E.I Rozwój świadomości ekologicznej wśród społeczności powiatu konińskiego 

Powiat Koniński, akceptując zasadę zrównoważonego rozwoju, podejmował w 2019 i 2020 r. 

działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i ziemi, zmniejszeniu 

energochłonności i wodochłonności, a także zachowania cennych systemów przyrodniczych, ochrony 

krajobrazu i bioróżnorodności oraz rozwijania aktywności obywatelskiej związanej ze środowiskiem. 

W tym celu wypełniał założenia Programu. 
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Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2019-2020, 

zawierający ocenę realizacji planu operacyjnego, ocenę mierników i efektywności programu 

opracowany zostanie w 2021 roku10. 

W powiecie opracowano Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 

konińskiego. Rok 2019 był trzynastym rokiem działań Powiatu Konińskiego związanych z usuwaniem 

wyrobów azbestowych. Działania związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 

stanowią najbardziej znaczący dorobek samorządu powiatu konińskiego w zakresie ochrony ziemi. 

Planowany efekt ekologiczny, polegający na ograniczeniu uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów 

zawierających azbest poprzez ich usunięcie i unieszkodliwienie, został w 2019 r. osiągnięty. 11 

Na terenie powiatu konińskiego pozostało jeszcze łącznie do usunięcia ok. 30 ton wyrobów 

zawierających azbest.  

Planowanie przestrzenne  

22,4% powierzchni powiatu konińskiego objętej było obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w 2019 r., tj. o 7,7% więcej niż w 2012r. Wskaźnik ten był nieco 

wyższy w porównaniu do województwa (21,1%), ale niższy na tle kraju (31,2%). Najlepiej pod tym 

względem wypadła gmina Rychwał (99,9% pow. objętej planami) oraz gmina Kleczew (90,9%).  

W 10 gminach powiatu udział powierzchni objętej planami zagospodarowania w 2019 r. wynosił 

poniżej 20 %. Najsłabiej wypadły gminy: Grodziec, Rzgów, Sompolno, Skulsk. Największa dynamikę 

wzrostu odnotowano w gminie Kazimierz Biskupi (115%). 

Rysunek 5. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem (%) 

Jednostka 

terytorialna 

2012 2019 Zmiana %  

2019/2012 

POLSKA 28,0 31,2 11,4% 

WIELKOPOLSKIE 17,3 21,1 22,0% 

Powiat koniński 20,8 22,4 7,7% 

Golina  7,9 8,0 1,3% 

Grodziec  0,1 0,0 -100,0% 

Kazimierz Biskupi  10,0 21,5 115,0% 

Kleczew  90,9 90,9 0,0% 

Kramsk  8,5 8,6 1,2% 

Krzymów  2,1 2,1 0,0% 

Rychwał  99,9 99,9 0,0% 

Rzgów  0,4 0,4 0,0% 

Skulsk  0,0 0,7 - 

Sompolno  0,4 0,4 0,0% 

Stare Miasto  9,9 8,3 -16,2% 

Ślesin  30,5 37,1 21,6% 

Wierzbinek  13,5 15,9 17,8% 

Wilczyn  5,0 5,1 2,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 
 
Sytuacja demograficzna 

Dane demograficzne dla powiatu konińskiego wskazują na duże wewnętrzne zróżnicowanie struktury 

wiekowej ludności oraz migracji. W 2019 roku powiat zamieszkany był przez 130 053 mieszkańców, 

natomiast w 2012 roku przez 128 237 osób. Oznacza to, że w tym okresie czasu odnotowano wzrost 

liczby ludności powiatu o 1,42%. Wskazuje to na nieznaczny wzrost populacji powiatu, co jest 

zjawiskiem korzystnym w skali województwa oraz kraju. Warto jednak zwrócić uwagę, że wynika on 

ze wzrostu liczby ludności 7 z 14 gmin. Największy wzrost odnotowano w tym okresie w gminach 

położonych w sąsiedztwie miasta Konina: Stare Miasto (8,49%), Krzymów (6,16%), Kramsk (4,76%), 

Kazimierz Biskupi (2,69%). Największy ubytek odnotowano w gminach: Wierzbinek (-3,85%)  

i Wilczyn (-2,05).  

Rysunek 6. Zmiany liczby ludności (2019/2012)  

Jednostka 

terytorialna 

2012 2019 Zmiana  

2019/2012 

Golina 11 819 12 079 2,20% 

Grodziec  5 258 5 160 -1,86% 

Kazimierz Biskupi  11 186 11 487 2,69% 

Kleczew 9 978 9 947 -0,31% 

Kramsk 10 739 11 250 4,76% 

Krzymów  7 641 8 112 6,16% 

Rychwał 8 406 8 249 -1,87% 

Rzgów  7 141 7 275 1,88% 

Skulsk 6 240 6 122 -1,89% 

Sompolno  10 531 10 380 -1,43% 

Stare Miasto  11 463 12 436 8,49% 

Ślesin  13 924 14 067 1,03% 

Wierzbinek  7 579 7 287 -3,85% 

Wilczyn  6 332 6 202 -2,05% 

Powiat koniński 128 237 130 053 1,42% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

W skali kraju oraz województwa można zaobserwować dynamiczne zmiany struktury wiekowej 

mieszkańców. Podobne zjawiska, choć z mniejszą intensywnością zachodziły w powiecie konińskim. 

Struktura wiekowa ludności powiatu, województwa oraz kraju związana jest z przechodzeniem do 

kategorii poprodukcyjnej ludności z tzw. powojennego wyżu demograficznego. Tym samym oprócz 

wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym malała liczba osób w wieku produkcyjnym. Zmiany 

demograficzne w ciągu kolejnej dekady będą w istotny sposób determinowały zarówno wymiar 

społeczny polityk rozwoju, jak też wymiar gospodarczy. Powyższe zjawiska widoczne są w danych 

demograficznych dla powiatu konińskiego. 

Pomiędzy 2012 i 2019 rokiem w powiecie odnotowano wzrost odsetka osób w wieku 

poprodukcyjnym z 14,6% do 17,9%. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w subregionie był niższy 

od wartości notowanej dla województwa (19,8%) oraz kraju (21,4%). Najwyższy odsetek ludności  

w wieku poprodukcyjnym w powiecie konińskim odnotowano w 2019 roku w gminach: Skulsk 
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(20,1%), Ślesin (19,2%) oraz Rychwał (19,1%). W powiecie konińskim w okresie od 2012 do 2019 roku 

odnotowano spadek odsetka ludności w wieku produkcyjnym z 64,2% do 62,9%. Podobne zjawiska 

widoczne były w skali kraju (spadek z 63,9% do 60,0%) oraz województwa (64,1% do 60,1%).  

Tabela 1. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku 

Nazwa w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

2012 2019 2012 2019 2012 2019 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Golina 19,7 18,4 66,4 63,9 13,9 17,7 

Grodziec  21,8 20,0 62,5 62,2 15,7 17,8 

Kazimierz Biskupi  20,2 18,3 66,5 64,5 13,3 17,2 

Kleczew 20,5 18,0 64,6 63,8 14,8 18,1 

Kramsk 21,6 19,3 63,3 63,4 15,1 17,3 

Krzymów  22,5 20,4 63,7 63,0 13,9 16,6 

Rychwał 21,0 18,8 63,7 62,1 15,3 19,1 

Rzgów  22,0 19,3 63,1 63,1 15,0 17,6 

Skulsk 21,4 19,1 62,1 60,9 16,5 20,1 

Sompolno  20,8 19,1 64,3 62,5 14,9 18,4 

Stare Miasto  22,4 21,5 64,9 62,7 12,6 15,8 

Ślesin  20,1 18,0 64,4 62,9 15,6 19,2 

Wierzbinek  22,4 20,2 62,4 61,7 15,1 18,1 

Wilczyn  22,1 19,7 63,0 61,7 14,9 18,6 

Powiat koniński 21,2 19,2 64,2 62,9 14,6 17,9 

 

Rysunek 7. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w powiecie konińskim w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Dane średnioroczne salda migracji za okres od 2012 do 2018 roku potwierdzają napływ nowych 

mieszkańców do powiatu konińskiego. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie notowano 

saldo migracji wynoszące 0,6 w porównaniu do 0,2 w województwie wielkopolskim. Największe 

dodatnie saldo średnioroczne notowano w gminach: Stare Miasto (7,0), Kramsk (5,8) i Krzymów (5,2). 

Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w gminach: Wierzbinek (-6,9) i Wilczyn (-5,1).  

Powyższe dane wskazują na istotne zróżnicowanie procesów społeczno-gospodarczych wewnątrz 

powiatu. Warto zauważyć, że migrowały głównie osoby w wieku produkcyjnym, tym samym 

zmniejszał się lub zwiększał potencjał kapitału ludzkiego wybranych przestrzeni. 

Rysunek 8. Migracje w ujęciu średniorocznym na 1000 ludności (2019/2012) 

Jednostka terytorialna Saldo migracji na 1000 
osób (średnioroczne 

2019/2012) 

WIELKOPOLSKIE 0,2 

Powiat koniński 0,6 

Golina  2,7 

Grodziec  -2,1 

Kazimierz Biskupi  1,7 

Kleczew  -1,0 

Kramsk  5,8 

Krzymów  5,2 

Rychwał  -3,9 

Rzgów  1,7 

Skulsk  -3,7 

Sompolno  -2,0 

Stare Miasto  7,0 

Ślesin  0,5 

Wierzbinek  -6,9 

Wilczyn  -5,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS 

Korzystnie na tle kraju i województwa kształtował się przyrost naturalny w powiecie konińskim. 

W okresie od 2013 do 2019 roku był on dodatni, co należy uznać za korzystne. Jednocześnie warto 

właśnie zwrócić uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie. 

Wykres 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w kraju, województwie oraz na obszarze powiatu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA - 01 00 - 01 00 00 - 01 - 01

WIELKOPOLSKIE 01 02 01 02 02 01 01

Powiat koniński 02 01 01 01 01 02 01

- 02
- 01
- 01
 00
 01
 01
 02
 02
 03
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Prognoza demograficzna 

Prognoza demograficzna12 dla powiatu konińskiego, opracowana na podstawie zmian liczby 

ludności gmin w 2010 i 2019, wskazuje na dalsze zmiany jakie będą zachodzić w strukturze 

wiekowej ludności powiatu. W strukturze demograficznej powiatu konińskiego widoczne są wyże 

demograficzne. Mniej wyraźny wyż demograficzny osób urodzonych w latach 50-tych XX wieku (wiek 

60-64 lata) oraz wyż ludności w wieku 25-50 lat. Młodsze roczniki ludności są zdecydowanie mniej 

liczne. Przesuwanie się ww. wyżów na osi czasu kształtować będzie przyszły obraz struktury 

demograficznej powiatu konińskiego.  

Wykres 3. Stan ludności powiatu konińskiego w 2010, 2019 z prognozą do 2049 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Opisując najważniejsze prognozowane zmiany demograficzne w powiecie konińskim należy 

zauważyć, iż prawdopodobnie do 2030 r. nadal zwiększać się będzie liczba mieszkańców. 

Jednocześnie w powiecie występować będą dynamiczne zmiany w strukturze wiekowej, w 

szczególności w grupie osób w wieku poprodukcyjnym.  

                                                           
12

 Wyjaśnienie: prognozę demograficzną sporządzono na podstawie danych GUS w odniesieniu do danych 

prezentujących liczbę ludności w przedziałach wieku co 5 lat (0-4, 5-9, itd.). Istotne dla sporządzenia prognozy 

było zachowanie 5-letnich okresów „przejścia” danej kategorii wiekowej do kolejnej. Tj. założono, że kategoria 

wieku 0-4 za 5 lat przesunie się w całości do kategorii wieku 5-9, a za 10 lat do kategorii wieku 10-14.  

W prognozie uwzględniono również aktualne wskaźniki odnoszące się do ruchu naturalnego oraz migracji,  

tj. takie, które notowane były w okresie pomiędzy 2010 a 2019 rokiem. Tym samym „przesunięcie” danej 

kategorii wiekowej korygowano o wskaźnik „zmiany” jaka nastąpiła w okresie pomiędzy 2010 a 2019  

w odniesieniu do wybranej kategorii wiekowej. W odniesieniu do liczby urodzeń założono podobne do 

obecnych wskaźniki urodzeń. W tym celu obliczono proporcję liczby osób urodzonych w danej dekadzie, czyli 

osób w wieku 0-9, (tj. osób urodzonych w przedziale czasu pomiędzy 2010 a 2019) do liczby osób w wieku 

rozrodczym (wiek 20-44). Na podstawie tej proporcji prognozowano liczbę nowych mieszkańców miasta  

w kategoriach 0-4 i 5-9 w kolejnych dekadach. 
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W perspektywie do 2030 roku zwiększy się liczba osób w wieku senioralnym, w tym w wieku 70+  

(z około 12,9 tys. do około 18,2 tys. osób) oraz 80+ (z 4,5 tys. do około  6,6 tys. osób).  

Zmniejszeniu może ulec potencjał reprodukcyjny. Widoczne jest to w liczbie ludności wieku 20-39 

(spadek z ok. 38,5 tys. do około 33,3 tys. osób). Zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym  

(z 83,1 tys. do około 79,8 tys. osób).  

W przedziale wieku 5-14, a więc istotnego z punktu widzenia edukacji przedszkolnej i podstawowej 

prognozuje się nieznaczny spadek liczby osób, z około 14,4 tys. do 13,6 tys. osób.  

Na zmiany demograficzne warto spojrzeć w perspektywie czasu wykraczającej poza horyzont 

Strategii. W takim przypadku liczba ludności powiatu wg prognozy będzie spadać po 2030 roku.  

Prognozy mogą się różnić, np. ze względu na wyższe wskaźniki urodzeń czy też zmianę dynamiki 

napływu migrantów. Przygotowane prognozy mają charakter poglądowy, tj. bazują na modelu 

matematycznym uwzgledniającym strukturę wieku ludności i zaobserwowane w dekadzie od 2010 do 

2019 zmiany liczby ludności w poszczególnych grupach wieku.  

Wykres 4. Prognoza demograficzna dla powiatu konińskiego – stan ludności wg wybranych grup wieku  

w perspektywie 2050 roku  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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jednostki ochotniczej straży pożarnej. Wszystkie mają znaczący wpływ na organizację życia 

kulturalnego, sportowego, integrację i aktywizację lokalnych społeczności, a także wspieranie 

samorządów lokalnych w realizacji zadań publicznych. Z każdym rokiem coraz aktywniej wspierają 

rozwój własnych miejscowości oraz politykę społeczną, gospodarczą, oświatową i kulturalną gmin i 

powiatu. Zarząd Powiatu Konińskiego zleca do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie 

otwartych konkursów ofert zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej; kultury sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictw narodowego; oświaty i wychowania; ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; turystyki i krajoznawstwa oraz od 2016 roku z zakresu 

nieodpłatnej pomocy prawnej13 

W powiecie został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu Konińskiego (uchwałą nr II/13/2018  

z 6 grudnia 2018 r.) „Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”. 

Cele programu realizowane były przede wszystkim poprzez udzielanie finansowego wsparcia 

organizacjom na realizację zadań publicznych, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz 

na podstawie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, czyli w trybie 

pozakonkursowym, zwanym też „krótką ścieżką. 

Duża aktywność środowisk społecznych, działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym  

i wolontariacie, zaowocowała realizacją szeregu zadań wspierających działalność powiatu 

konińskiego w zakresie kultury, sportu, rekreacji, ekologii i pomocy społecznej.  

W roku 2019 łącznie, na różne obszary działalności, której beneficjentami była społeczność powiatu, 

wsparcie otrzymały 33 organizacje pozarządowe na realizację 37 przedsięwzięć. 

Zgodnie z programem, działania wspólne powiatu i podmiotów III sektora są kontynuowane  

i będą rozwijane w latach 2020-2021 poprzez wdrażanie nowych inicjatyw i aktywności.14 

Wg danych GUS w okresie od 2012 do 2019 roku widoczny był wzrost liczby organizacji 

pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyniósł on w powiecie 26%, w województwie 

był nieco wyższy i wyniósł 29%, a w skali kraju osiągnął 27%. Największe nasycenie organizacjami 

pozarządowymi w przestrzeni powiatu konińskiego odnotowano w gminie Grodziec (4,7 organizacji 

na 1000 mieszkańców) oraz w gminie Rzgów (4,0 organizacje na 1000 mieszkańców). Wysokie było 

ponadto w gminach Rychwał (3,4), Skulsk (3,3) i Stare Miasto (3,2). Najniższą aktywność społeczną 

wyrażoną ilością organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano 

w gminie Krzymów (1,8). Jednocześnie gmina Grodziec, a także Golina i Kleczew należały do 

przestrzeni, w których odnotowano największy przyrost nasycenia organizacjami pozarządowymi 

(ponad 50%). 

                                                           
13

 https://powiat.konin.pl/,stan na 2021.06.01 
14

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2019 

https://powiat.konin.pl/,stan
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Rysunek 9. Organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim 

Jednostka 
terytorialna 

2012 2019 Zmiana %  
2019/2012 

POLSKA 3 3,8 27 

WIELKOPOLSKIE 3,1 4,0 29 

Powiat koniński 2,3 2,9 26 

Golina  1,9 2,9 53 

Grodziec  3 4,7 57 

Kazimierz Biskupi  1,9 2,4 26 

Kleczew  1,9 2,9 53 

Kramsk  2,5 2,8 12 

Krzymów  1,6 1,8 13 

Rychwał  2,5 3,4 36 

Rzgów  3,6 4,0 11 

Skulsk  2,7 3,3 22 

Sompolno  2 2,2 10 

Stare Miasto  2,4 3,2 33 

Ślesin  2,2 2,3 5 

Wierzbinek  2,4 2,7 13 

Wilczyn  2,5 2,9 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według danych Bazy Przedsiębiorstw Społecznych na koniec czerwca 2021r. w powiecie konińskim 

działa 8 przedsiębiorstw społecznych: 

 Sompoleńska spółdzielnia socjalna "Nasza Przyszłość" 

 Spółdzielnia socjalna Buszkowo  

 Spółdzielnia socjalna Intermedia (Kleczew) 

 Spółdzielnia socjalna "Komunalka" Rzgów  

 Spółdzielnia socjalna "Poryw" (Rychwał) 

 Spółdzielnia socjalna "Razem do sukcesu" (Kramsk) 

 Wielobranżowa Spółdzielnia socjalna "Multibruk" (Krzymów) 

 Stowarzyszenie "Przepis na życie" (Goplana) 

W międzyczasie utworzona została nowa spółdzielnia - Golińska Spółdzielnia socjalna "Aktywni 

Razem", która na koniec czerwca 2021r. nie widniała jeszcze w Bazie Przedsiębiorstw Społecznych. 

Głównie są to spółdzielnie socjalne, które zatrudniają łącznie niespełna 120 pracowników, wśród 

których około 50% zatrudnionych pochodzi z obszaru wykluczenia. Wyżej wymienione 

przedsiębiorstwa działają w branżach związanych z szerokorozumianym budownictwem 

(brukarstwo), usługach około budowlanych, mediach, usługach porządkowych i konserwacji zieleni, 

gastronomii, edukacji czy usługach opiekuńczych. 

Ośrodkiem aktywnie wspierającym działalność wyżej wymienionych podmiotów jest Wielkopolski 

Ośrodek Ekonomii Społecznej, który posiada swój oddział w Koninie. WOES udziela pomocy 

przedsiębiorstwom społecznym m.in. w zakresie marketingu, finansów, integracji i reintegracji 
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społecznej oraz organizacji szkoleń. Włączył się również w proces Sprawiedliwej Transformacji 

Wielkopolski Wschodniej, proponując swoje autorskie projekty zlokalizowane w powiecie konińskim. 

Kultura 

Działalność kulturalna na terenie powiatu rozwija się dzięki funkcjonowaniu wielu instytucji, 

organizacji i zespołów artystycznych. Sieć stałych placówek kultury w powiecie tworzą: Gminne 

Ośrodki Kultury (Dom Kultury w Golinie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie, Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie, Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, Gminny 

Ośrodek Kultury w Kramsku, Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku, 

Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie, Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku oraz Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Ślesinie) funkcjonujące w gminach powiatu jako instytucje inicjujące 

i koordynujące działalność kulturalną na terenie poszczególnych gmin, biblioteki, zespoły artystyczne: 

orkiestry dęte, kapele ludowe, zespoły muzyczno-wokalne, chóry, kabarety, zespoły teatralne. 

Imprezy organizowane są głównie w gminach i pociągają za sobą ożywienie społeczne oraz integrację 

społeczności lokalnych. 

Wg danych GUS liczba osób biorąca udział średniorocznie w imprezach kulturalnych na obszarze 

powiatu konińskiego wynosiła od 2013 do 2019 roku 11,93 tys. osób. Z tej liczby największy odsetek 

uczestniczył w imprezach odbywających się na terenie gmin: Ślesin (4,3 tys. osób), Kazimierz Biskupi 

(2,4 tys. osób) oraz Sompolno (2,1 tys. osób).  

Wykres 5. Średnioroczna liczba uczestników imprez od 2013 do 2019 roku w powiecie konińskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Instytucje kultury masowej w powiecie konińskim zlokalizowane są w mieście Konin. Na terenie 

powiatu konińskiego kluczową rolę w propagowaniu kultury i integracji społecznej na poziomie 

lokalnym pełnią biblioteki. W powiecie konińskim cieszyły się one mniejszą popularnością niż 

przeciętnie w kraju oraz w województwie wielkopolskim. Ogólnie w powiecie widoczny był trend 

spadkowy zainteresowania ofertą bibliotek. Spadała zarówno liczba czytelników bibliotek jak też 

aktywność czytelnicza. Jednocześnie w poszczególnych gminach widoczne jest zróżnicowanie:  
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5 gmin (Golina, Grodziec, Rychwał, Sompolno, Wierzbinek) charakteryzował trend rosnący odnośnie 

ilości czytelników na 1000 mieszkańców. 

Tabela 2. Działalność bibliotek w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku  

Jednostka terytorialna Czytelnicy na 1000 mieszkańców Wypożyczenia na 1 czytelnika 

2012 2019 Zmiana % 2012 2019 Zmiana % 

POLSKA 168 156 -7,1 18,9 17,2 -9,0 

WIELKOPOLSKIE 155 145 -6,5 22,7 19,7 -13,2 

Powiat koniński 136 131 -3,7 23,9 21,2 -11,3 

Golina 190 204 7,4 14,8 9,6 -35,1 

Grodziec  154 171 11,0 23,2 20,7 -10,8 

Kazimierz Biskupi  46 42 -8,7 16,6 14,7 -11,4 

Kleczew 185 182 -1,6 25,6 32,3 26,2 

Kramsk 106 59 -44,3 27,5 31,3 13,8 

Krzymów  142 103 -27,5 16,1 13,1 -18,6 

Rychwał 112 123 9,8 33,3 33,4 0,3 

Rzgów  138 131 -5,1 15,5 14,3 -7,7 

Skulsk 165 131 -20,6 15,5 14,1 -9,0 

Sompolno  165 170 3,0 36,3 22,6 -37,7 

Stare Miasto  150 117 -22,0 33,1 27,2 -17,8 

Ślesin  128 171 33,6 26,0 25,1 -3,5 

Wierzbinek  98 109 11,2 22,5 15,9 -29,3 

Wilczyn  129 115 -10,9 16,7 16,1 -3,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Rysunek 10. Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sport, rekreacja i turystyka 

Za sferę sportu i rekreacji oraz jej rozwój na terenie gmin powiatu odpowiadają poszczególne ośrodki 

sportu i rekreacji, który zgodnie ze statutami, zajmują się realizacją zadań w zakresie zaspokajania 

potrzeb mieszkańców i przyjezdnych gości w obszarze kultury fizycznej i sportu. Ośrodki tworzą 

warunki do uprawiania sportu oraz propagują zdrowy styl życia poprzez zarządzanie i modernizację 

obiektów, rozbudowę usług i wprowadzenie nowych form aktywności. Powiat wspiera działające na 

jego terenie gminne ośrodki sportu i rekreacji, związki i kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe 

oraz organizacje pozarządowe, działające w dziedzinie sportu i rekreacji.  
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Stan rzeczowy infrastruktury sportowej tworzą najczęściej obiekty sportowe przy szkołach, ale także 

nowoczesne kompleksy typu „orlik”. Amatorom innych dziedzin aktywności sportowej służy Aeroklub 

Koniński, władający lotniskiem sportowym w Kazimierzu Biskupim, z sekcjami: samolotową, 

szybowcową i balonową. Z kolei liczne jeziora znajdujące się w obrębie powiatu konińskiego służą 

żeglarzom i motorowodniakom. Rosnące możliwości uprawiania sportu i czynnej rekreacji na 

terenach powiatu i Aglomeracji Konińskiej są wynikiem rekultywacji terenów pokopalnianych 

z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną i sportową15. 

Istotną rolę w krzewieniu aktywności fizycznej mieszkańców powiatu konińskiego pełnią lokalne 

kluby sportowe. Wg danych GUS w 2018 roku na terenie powiatu działało łącznie 48 klubów 

sportowych, a ich liczba od 2012 roku zmniejszyła się o 10. Był to trend odmienny od 

obserwowanego w skali kraju oraz województwa wielkopolskiego. Największa ilość klubów 

sportowych działała w gminach Kleczew (7), Sompolno (7) i Kazimierz Biskupi (5), czyli łącznie 39,6% 

wszystkich klubów. W analizowanym okresie pomiędzy 2012 i 2018 stwierdzono w powiecie wzrost 

ilości osób ćwiczących w klubach sportowych o 12,7%. W tym samym okresie trend w skali kraju 

i województwa był również wzrostowy. Na tle województwa wielkopolskiego powiat koniński 

charakteryzował się nieco niższą wartością wskaźnika osób ćwiczących na 10 tys. mieszkańców. 

Niższa od średniej dla województwa i kraju była również wartość wskaźnika osób prowadzących 

zajęcia sportowe w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, przy czym odnotowano spadek jego 

wartości pomiędzy 2012 i 2018 rokiem.  

Tabela 3. Aktywność sportowa na obszarze powiatu konińskiego w 2012 i 2018 roku  

Jednostka terytorialna 

Liczba klubów sportowych Ćwiczący na 10 tys. ludności 
Prowadzący zajęcia 

sportowe na 10 tys. ludności 

2012 2018 
Zmiana 

% 
2012 2018 

Zmiana 
% 

2012 2018 
Zmiana 

% 

POLSKA 14 307 14 772 3,3 235 275 16,8 12,9 14,5 12,7 

WIELKOPOLSKIE 1 374 1 452 5,7 229 281 22,6 13,8 16,0 15,7 

Powiat koniński 58 48 -17,2 228 257 12,7 12,5 12,0 -3,8 

Golina 5 2 -60,0 170 62 -63,5 9,3 4,1 -55,5 

Grodziec  3 3 0,0 249 336 34,9 17,1 17,3 1,0 

Kazimierz Biskupi  4 5 25,0 207 217 5,2 24,1 14,8 -38,6 

Kleczew 8 7 -12,5 385 427 10,8 19,0 22,0 15,7 

Kramsk 2 2 0,0 66 356 438,9 3,7 15,1 306,6 

Krzymów  4 3 -25,0 179 302 68,7 11,8 18,7 58,5 

Rychwał 3 4 33,3 131 219 67,3 7,1 10,8 51,7 

Rzgów  4 4 0,0 217 299 37,8 12,6 9,6 -23,8 

Skulsk 3 1 -66,7 635 528 -16,8 22,4 11,4 -49,3 

Sompolno  7 7 0,0 494 559 13,2 18,0 18,3 1,5 

Stare Miasto  6 3 -50,0 243 89 -63,4 14,0 7,3 -47,4 

Ślesin  5 4 -20,0 116 123 6,0 5,0 7,8 55,9 

Wierzbinek  2 1 -50,0 59 72 21,7 6,6 2,7 -58,7 

Wilczyn  2 2 0,0 160 206 29,4 7,9 11,3 43,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 11. Ćwiczący w klubach na 10 tys. ludności 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zasoby dziedzictwa kulturowego 

Bogata historia powiatu konińskiego pozwoliła na zachowanie się wielu zabytków. Należą do nich 

liczne pozostałości okresu starożytności (grodziska), budowle romańskie, gotyckie, barokowe  

i renesansowe, obiekty sakralne (klasztory, kościoły, kapliczki, bazylika), XIX-wieczne zespoły 

pałacowe i dworskie, ruiny zamków rycerskich, rzeźby ludowe i płaskorzeźby.  

Według stanu na 13.04.2018 r. do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest 217 obiektów 

zabytkowych z obszaru powiatu konińskiego (w tym kościoły, pałace, dworki, parki, cmentarze, 

wiatraki, miejsca pamięci narodowej) Liczba zabytków wpisanych w poszczególnych gminach 

kształtuje się następująco: 

 gmina Golina - 8 obiektów, 

 gmina Grodziec – 15 obiektów, 

 gmina Kazimierz Biskupi – 15 obiektów, 

 gmina Kleczew – 20 obiektów, 

 gmina Kramsk – 1 obiekt, 

 gmina Krzymów – 10 obiektów, 

 gmina Rychwał – 15 obiektów, 

 gmina Rzgów – 9 obiektów, 
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 gmina Skulsk – 16 obiektów, 

 gmina Sompolno – 32 obiekty, 

 gmina Stare Miasto – 19 obiektów, 

 gmina Ślesin – 24 obiekty, 

 gmina Wierzbinek – 19 obiektów, 

 gmina Wilczyn – 14 obiektów.  

Na terenie powiatu konińskiego występują także zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków, 

stanowią one głownie wyposażenie kościołów. 

W powiecie opracowano Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Końskiego na lata 

2019 – 2022. Jego przedmiotem jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach 

powiatu. W dokumencie wskazano następujące priorytety z kierunkami działań: 

Priorytet I. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców powiatu konińskiego. 

 Kierunek 1: Szeroki dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym powiatu. 

 Kierunek2: Edukacja i popularyzowanie wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym 

powiatu. 

 Kierunek 3: Dostęp do informacji na temat źródeł finansowania. 

 

Priorytet II. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego. 

 Kierunek 1: Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie  

 Kierunek 2: Podejmowanie działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami.16 

Dokument stanowi podwaliny do współpracy z samorządami gmin, właścicielami zabytków 

i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nakreślona polityka powiatu w zakresie ochrony i opieki 

nad zabytkami nie ingeruje w kompetencje gmin oraz właścicieli zabytków. 

Pierwszy rok (2019) jego realizacji przyniósł też konkretne działania w obszarze upowszechniania 

i promowania kultury, tradycji i zabytków powiatu (wydanie zaktualizowanego przewodnika 

rowerowego po Ziemi Konińskiej, rozwijaniu działalności edukacyjnej poprzez współdziałanie 

z samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami popularyzującymi ochronę zabytków; 

dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu kultury i regionalnych tradycji organizowanych 

w powiecie konińskim), a także zadania inwestycyjne służące m.in. przywróceniu świetności obiektu 

zabytkowego, jakim jest pałac Bronikowskich w Żychlinie (opracowano wniosek i złożono 

o dofinansowanie z WRPO inwestycji w Pałacu Bronikowskich oraz dwóch budynków edukacyjnych 

należących do zespołu pałacowo-parkowego; realizacja projektu dotyczy kompleksowej modernizacji 

energetycznej)17. 
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17

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2019 
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Obiekty archeologiczne  

Jednym ze zbadanych przez archeologów obiektów jest grodzisko łużyckie położone na dawnej 

wyspie jeziora Koziegłowy w gminie Kleczew. Gród pochodzi z VII w. p.n.e. i służył wyłącznie jako 

schronienie w wypadku niebezpieczeństwa. Zabytki pochodzące z grodziska są eksponowane  

w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Obiektem przystosowanym do zwiedzania przez turystów jest średniowieczne grodzisko stożkowate 

położone nad brzegiem Jeziora Kownackiego, niedaleko wsi Mrówki w gminie Wilczyn. Zamieszkane 

było w XIII i XIV wieku. W latach siedemdziesiątych XX wieku zrekonstruowano palisadę, pięcioboczną 

wieżę strażniczą oraz półziemiankę. W wieży urządzono niewielką wystawę wykopalisk. 

Ponadto w powiecie znajdują się inne udokumentowane grodziska średniowieczne, np. w Królikowie  

i w Biskupicach w gminie Grodziec. 

Miejsca kultu religijnego18 

Na terenie powiatu znajduje się kilka miejsc kultu religijnego. Najbardziej znanym i odwiedzanym jest 

Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym. Licheńska Bazylika, konsekrowana w 2004 r., jest 

największą świątynią ̨ w Polsce. Jej chlubą jest ważący 14,7 ton dzwon, nazwany imieniem Maryi 

Bogurodzicy. Na terenie Sanktuarium znajdują ̨się ̨ jeszcze dwa kościoły: neogotycki kościół pw. św. 

Doroty wzniesiony w latach 1854-1858 oraz kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wybudowany 

w latach 1969-1970. Wokół położone są liczne obiekty o charakterze religijnym, w tym kamienna 

Golgota. Sanktuarium w Licheniu Starym odwiedza rocznie ok. 1 mln pielgrzymów. Jest to drugi po 

Częstochowie najliczniej odwiedzany ośrodek pielgrzymkowy.  

Innym ważnym miejscem kultu religijnego jest zespół klasztorny OO Kamedułów w Bieniszewie. 

Został założony na szczycie Sowiej Góry w 1663 r. jako pustelniczy klasztor Kamedułów. Obecny 

późnobarokowy kościół został wybudowany w latach 1747-1781. Klasztor OO Kamedułów 

w Bieniszewie, razem z kościołem św. Marcina oraz kościołem św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci 

Męczenników w Kazimierzu Biskupim, są miejscami związanymi z kultem Pięciu Braci Męczenników.  

Oba obiekty kultu, w Licheniu i Bieniszewie, zostały zaliczone do Kanonu Krajoznawczego Polski.  

Ponadto na terenie powiatu znajduje się ̨kilka innych sanktuariów, do których pielgrzymują ̨wierni:  

 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku, gdzie wg legendy Bolesławowi Chrobremu 

podczas polowania ukazała się ̨Matka Boska,  

 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach.  

 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. 

Miejsca pamięci narodowej 

Miejsca pamięci narodowej upamiętniają wydarzenia historyczne związane z walką o niepodległość 

Polski. Na terenie powiatu do najbardziej znanych należą:  

 pomniki (ku czci poległych w powstaniu styczniowym) wzniesione w 1957 r. w Ignacewie  

i w Różnowie (Gm. Ślesin) z 1928 r. 
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 pomniki, mogiły i tablice upamiętniające zamordowanych w czasie II wojny światowej 

znajdujące się w wielu miejscach, w tym m.in. w lasach w okolicach Kazimierza Biskupiego, 

Ślesina, Konina oraz w Wilczynie. 

Muzea 

Główną placówką muzealną w rejonie Konina jest Muzeum Okręgowe w Koninie, w którym 

wystawione są znaleziska również z terenu powiatu. Filią Muzeum w Koninie - Gosławicach jest 

skansen archeologiczny w Mrówkach w gminie Wilczyn. Warte odwiedzenia jest również Muzeum 

imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym. W powiecie funkcjonuje również kilka 

prywatnych muzeów oraz izby pamięci w Skulsku, Budzisławiu Kościelnym i Kowalewku. 

Historyczne szlaki kulturowe 

Uwzględniając zabytki znajdujące się na terenie powiatu i w powiatach ościennych wytyczone zostały 

historyczne szlaki kulturowe, w większości nieoznakowane, o zasięgu przekraczającym obszar 

powiatu i Aglomeracji Konińskiej, np.: Szlak Pięciu Braci Męczenników, Droga Romańska, Szlak 

Piastów, Szlak Szwedzki, Szlak Cysterski, Szlak Szkocki, Szlak Zamków, Szlak Klasztorów, Szlak 

Architektury Drewnianej (kościoły) i Szlak Bursztynowy19.  

Najbardziej znanym jest Szlak Bursztynowy, Szlak Piastowski. 

Bursztynowy Szlak Rowerowy jest jednym ze szlaków Wielkopolskiego Systemu Szlaków 

Rowerowych (WSSR) przebiegających przez powiat koniński. Nawiązuje on do przebiegu dawnego 

traktu handlowego jakim był Szlak Bursztynowy, którym w okresie Imperium Rzymskiego 

przemieszczały się karawany kupieckie od Adriatyku do Bałtyku (Pula – Gdańsk) w poszukiwaniu 

bardzo cennego na owe czasy bursztynu. Bursztynowy Szlak Rowerowy prowadzi przez ciekawe 

turystycznie i przyrodniczo tereny. trasa szlaku. Na terenie powiatu konińskiego jego odcinek liczy  

59,5 km i przebiega przez miejscowości: Radzimia – Niklas – Lisiec Wielki – Krągola – Żychlin – Konin – 

Rudzica – Grąblin – Licheń Stary – Niedźwiady – Wąsosze – Półwiosek Stary – Ślesin – Głębockie 

Pierwsze – Obory – Noć – Broniszewo – Przewóz.20 

Szlak Piastowski to trasa turystyczna w Polsce, przebiegająca przez województwo wielkopolskie 

i województwo kujawsko-pomorskie. Szlak funkcjonuje przede wszystkim jako trasa wycieczek 

autokarowych i samochodowych oraz szlak rowerowy (Piastowski Trakt Rowerowy). W 2012 

otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny, jako unikatowy 

i wyjątkowo ważny dla polskiego dziedzictwa.  

Przebieg szlaku na terenie powiatu konińskiego: Kruszwica (kolegiata; wieża zamkowa) – Skulsk 

(sanktuarium Matki Boskiej) – Warzymowo (grodzisko, gotycka świątynia) – Noć – Kazimierz Biskupi 

(romański kościół św. Marcina) – Konin-Gosławice (kościół, zamek) – Konin (fara, słup milowy) – Stare 

Miasto (kościół) – Dzierzbin (kościół romański) – Kościelec Kaliski (kościół romański) – Kalisz-Zawodzie 

(gród, miejsce dawnej kolegiaty św. Pawła, klasztor franciszkanów, kościół św. Mikołaja, kolegiata 

Najświętszej Marii Panny).21 

Ochrona zdrowia 
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Wg danych GUS w 2019r. w powiecie konińskim funkcjonowały 43 przychodnie ogółem (o 1 więcej  

w porównaniu do 2012r.). Na 10 tys. ludności powiatu przypadały 3 przychodnie (podmioty 

ambulatoryjne), podczas gdy w województwie i kraju  6. Dostępność do opieki lekarskiej w powiecie 

nie zmieniła się w okresie od 2012r, podczas gdy w kraju i województwie widoczne były tendencje 

wzrostowe (wzrost o 20% wskaźnika przychodni na 10 tys. ludności). 

Wskaźnik lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w 2019 r. w powiecie konińskim (6) był  

6-krotnie niższy w porównaniu do danych województwa oraz ponad 9-krotnie niższy w stosunku do 

kraju. Warto zwrócić uwagę, że od 2013 roku w powiecie konińskim odnotowano znaczny wzrost 

dostępności do lekarza (131%). 

Wykres 6. Lekarze na 10 tys. ludności w kraju, województwie oraz powiecie konińskim w 2013 i 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Edukacja  

Powiat koniński jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych: Zespołu Szkół 

Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

i Technicznych w Sompolnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale oraz Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.  

W 2019 roku do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało łącznie 1136 uczniów, w tym 514 

pierwszoklasistów, a w 2018 r. – 884 uczniów, z czego naukę rozpoczęło 246. Dane te potwierdzają, 

że chęć nauki w placówkach oświatowych powiatu zadeklarowało w 2019 r. ponad dwa razy więcej 

uczniów niż rok wcześniej. 

W okresie od 2012 r. w placówkach oświatowych realizowane były liczne zadania związane 

z modernizacją ich bazy lokalowej i doposażaniem w pomoce dydaktyczne. 

Główne problemy działalności placówek oświatowych powiatu dotyczą dostępności i jakości usług 

publicznych. Wymagają one w dalszym ciągu modernizacji bazy lokalowej (remonty, 
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termomodernizacja), mimo stosunkowo dobrej oceny infrastruktury (średnia ocen 3,8) oraz dalszej 

poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych (ocena średnia 3,4). 

Kadra placówek oświatowych powiatu systematycznie uczestniczy w podnoszeniu wiedzy i wykazuje 

dużą aktywność w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursach, szkoleniach, 

studiach podyplomowych. Coraz większa wiedza, kompetencje i umiejętności zawodowe 

pracowników pozwalają na poszerzanie oferty i podnoszenie jakości świadczonych usług. Szkolenia 

prowadzone są w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie. Średnia ocen udziału kadr  

w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i umiejętności w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła 4,4. 

W zakresie przygotowania kadr i instytucji do obsługi osób z niepełnosprawnościami największe 

zapotrzebowanie dotyczy doskonalenia umiejętności w zakresie porozumiewania się językiem 

migowym. 

Kluczowe plany i przedsięwzięcia placówek oświatowych powiatu konińskiego dotyczą modernizacji, 

rozbudowy, remontów infrastruktury oraz poprawy jakości świadczonych usług.22 

W powiecie konińskim funkcjonuje Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.  

Wsparcie samorządu realizowane w ramach programów: stypendialnego i wyrównywania szans 

edukacyjnych stanowi skuteczną motywację dla uczniów do dalszej nauki. Młodzieży  

z wyróżniającymi się wynikami w nauce przybywa z każdym rokiem. Systematycznie też powiększa się 

grono uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendium.  

W 2018 r. gratyfikacje finansowe otrzymało 80 uczniów, w 2019 r. pomocą stypendialną objętych 

było 100 osób, a w 2020 – już 110. Zarząd powiatu corocznie podejmuje także decyzję o przyznaniu 

stypendium Starosty Konińskiego dla studentów. W 2019 r. Zarząd Powiatu Konińskiego podjął 

decyzję o przyznaniu stypendium dla studentki trzeciego roku pedagogiki Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu23. 

Realizacja programu w 2020 r. polegała na przyznaniu 110 uczniom (44 –z Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w  Żychlinie, 38 –z Zespołu Szkół w Sompolnie, 20 –z Zespołu Szkół 

w Kleczewie oraz 8 wychowanków  Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale) 

stypendium Starosty Konińskiego. Gratyfikację finansową otrzymali wszyscy uczniowie, którzy 

w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75.24 

Pod względem poziomu edukacji, placówki oświatowe powiatu nie odbiegały od innych szkół  

w województwie, czy kraju (zdawalność matur w 2019 r. kształtowała się: w LO ZSP w Kleczewie na 

poziomie 88 %, w Technikum w ZSP w Sompolnie – 83,33 % oraz w LO ZSEU Żychlin – 73%). Wysoki 

poziom kształcenia w szkołach powiatu potwierdziły też liczne osiągnięcia indywidualne uczniów  

w ogólnopolskich konkursach zawodowych, olimpiadach tematycznych oraz zawodach sportowych.  

W 2019 roku Powiat Koniński przeprowadził egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie zgodnie z zachowaniem procedur i zaleceń wydanych w związku z COVID-19: 

                                                           
22

 Badanie ankietowe Jednostek Organizacyjnych Powiatu Konińskiego 
23

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2019 r. 
24

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2020 r. 
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 do matur podeszło 151 uczniów na 179 uprawnionych. Najwyższy odsetek zdanych 

egzaminów wystąpił w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, gdzie 

pozytywne wyniki uzyskało 85 % maturzystów. To bardzo dobry wynik na tle kraju (74%). 

Zdawalność matur na  poziomie 78,6 % (również powyżej średniej krajowej) osiągnął Zespół 

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Gorzej wypadł egzamin maturalny w 

Zespole Szkół Usługowo-Ekonomicznych w Żychlinie, gdzie świadectwo dojrzałości uzyskało 

55% zdających. 

 z 223 zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplom uzyskało 192 

uczniów, co  stanowi 86%. Najlepszy wynik, 100% zdawalności, osiągnął Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

w Żychlinie (gdzie do  egzaminów zawodowych przystąpiło 179 uczniów) dyplom uzyskało 

156 absolwentów (87 %), a Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 

osiągnął zdawalność na poziomie 74%.25 

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania społeczne, od trzech lat realizowany jest Powiatowy 

Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, służący 

wyrównywaniu szans edukacyjnych, refundując koszty poniesione w związku z dojazdem do szkół 

oraz pobytem uczniów w internacie. Zainteresowanie młodzieży tą formą pomocy jest duże  

i utrzymuje się na stałym poziomie (tj. ponad 400 uczniów korzystających z refundacji miesięcznie). 

Wysoki poziom kształcenia, nowoczesna baza dydaktyczno-sportowa oraz możliwość skorzystania  

z programów ułatwiających młodzieży dostęp do nauki sprawiają, że prowadzone przez powiat szkoły 

są konkurencyjne na regionalnym rynku edukacyjnym i od kilku lat osiągają satysfakcjonujące wyniki 

naboru.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 7. Uczniowie liceów ogólnokształcących dla młodzieży bez specjalnych potrzeb edukacyjnych  

w powiecie konińskim w 2012 i 2019 r.  

                                                           
25

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2020 r. 
26

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2019 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 8. Uczniowie szkół ogólnokształcących razem w powiecie konińskim w 2012 i 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

 

Wykres 9. Uczniowie techników (wraz z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia 

zawodowe) w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W związku z reformą szkolnictwa w powiecie konińskim istotnie zwiększyła się liczba uczniów szkół 

podstawowych. Dla poszczególnych samorządów było to istotne wyzwanie związane  

z dostosowaniem infrastruktury oraz struktury organizacyjnej kształcenia. Dla przykładu, w gminie 

Stare Miasto pomiędzy 2012 i 2019 rokiem odnotowano wzrost ilości uczniów szkół podstawowych  

o 50%. W wybranych gminach powiatu wpływ na sposób organizacji kształcenia miały również 

zjawiska demograficzne, zarówno związane z napływem nowych mieszkańców, jak też ich ubytkiem. 

Tabela 4. Uczniowie szkół podstawowych w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku  

Jednostka terytorialna 
Uczniowie 
ogółem w 

2012 r. 

Uczniowie 
ogółem w 

2019 r. 
Zmiana % 

Uczniowie 
na oddział 
w 2012 r. 

Uczniowie 
na oddział 
w 2019 r. 

Zmiana % 

Powiat koniński 8 110 10 503 30 15 14 -7 

Golina 654 827 26 16 16 0 

Grodziec 385 454 18 15 13 -13 

Kazimierz Biskupi 626 731 17 17 15 -12 

Kleczew 641 836 30 15 14 -7 

Kramsk 646 907 40 12 12 0 

Krzymów 543 684 26 14 11 -21 

Rychwał 557 694 25 12 10 -17 

Rzgów 451 590 31 18 16 -11 

Skulsk 445 551 24 19 18 -5 

Sompolno 655 889 36 18 17 -6 

Stare Miasto 728 1 090 50 14 15 7 

Ślesin 849 1 101 30 17 16 -6 

Wierzbinek 518 614 19 17 12 -29 

Wilczyn 412 535 30 17 16 -6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W powiecie konińskim odnotowano zauważalny wzrost odsetka dzieci w wieku 3-5 lat, objętych 

wychowaniem przedszkolnym (34%). We wszystkich gminach powiatu wskaźnik objęcia dzieci 
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wychowaniem przedszkolnym był na stosunkowo wysokim poziomie – powyżej 55%. Na poziomie 

zbliżonym do średniej krajowej (88,5%) był w gminach: Krzymów (87,2%), Rychwał (85,5%), Kleczew 

(83,2%), a w gminie Stare Miasto przekroczył poziom krajowy (90,1%). 

Rysunek 12. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w powiecie konińskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Pomoc społeczna  

W powiecie konińskim zadania pomocy społecznej realizują: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i w ramach struktur PCPR: 

o Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, 

o Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 

 Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie na 100 miejsc, 

 3 Środowiskowe Domy Samopomocy dla 100 osób, 

 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 160 osób. 

Do podstawowych zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej, realizowanych przez PCPR 

należy m.in.: 

 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 

 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nich umieszczonych, 
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 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy 

społecznej, specjalne ośrodki wychowawcze itp., 

 pomoc w adaptacji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia, 

 pomoc uchodźcom, 

 prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, 

 informowanie o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 

 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie (100 miejsc). Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja 

niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu 

oraz umożliwia rozwój ich osobowości27. 

W powiecie opracowana została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Konińskiego na lata 2015-2022. Misja Strategii – „Powiat Koniński wspiera rodzinę, aktywnie 

przeciwdziała marginalizacji społecznej oraz dąży do aktywizacji mieszkańców zgodnie z zasadą dobra 

wspólnego i pomocniczości” – realizowana była w roku 2019 m.in. poprzez przygotowanie i skuteczne 

wykonanie programów kierowanych do mieszkańców powiatu konińskiego: 

 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na terenie powiatu konińskiego na lata 2012-2020, 

 Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie na 

lata 2013-2020, 

 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, 

 Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III, 

 Programu AS-Aktywny Samorząd, 

 Programu Opieka wytchnieniowa, 

a także poprzez: 

 realizowanie Systemu Obsługi Wnioskodawców (SOW), 

 prowadzenie Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w powiecie 

konińskim.  

 

Wyniki działań samorządu w obszarze pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i organizacji pieczy 

zastępczej oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych i rezultaty osiągnięte w odniesieniu do 

poszczególnych grup objętych pomocą (rodziny, rodziny zastępcze, w tym dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone marginalizacją społeczną i zawodową) 

pokazują, że w 2019 r. w powiecie konińskim funkcjonował system zintegrowanej pomocy 

dostosowany do potrzeb społecznych. Sprawna realizacja zadań, rozwiązywane bieżących 

problemów, a także podjęte przez PCPR inicjatywy sprzyjały tworzeniu lepszych warunków do życia 

mieszkańcom potrzebującym różnych form wsparcia.28 

 

                                                           
27

https://domy.dps.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej-koscielna-46-62-561-slesin-wojewodztwo-
wielkopolskie, stan na 10.06.2021 
28

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2019r. 
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W placówkach pomocy społecznej powiatu realizowane były zadania skoncentrowane na, 

wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych oraz pomoc osobom zagrożonym marginalizacją 

społeczną i zawodową. Rozwiązania w obszarze wsparcia dziecka i rodziny wielokrotnie były 

prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk. 

Powiat koniński stworzył profesjonalny system rodzinnej pieczy zastępczej, który sprawdza się 

i przynosi efekty społeczne oraz ekonomiczne29.  

Główne problemy działalności placówek pomocy społecznej powiatu dotyczą zapewnienia 

specjalistycznej kadry, organizacji dowozów na zajęcia, finansów i współpracy. Placówki pomocy 

w zakresie bazy i infrastruktury lokalowej zostały ocenione dobrze i umiarkowanie (śr. 3,7). Z kolei 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały one ocenione dobrze i bardzo dobrze 

(ocena średnia 4,7). 

Wszyscy pracownicy placówek pomocy społecznej powiatu systematycznie uczestniczą w szkoleniach 

im dedykowanych. Szkolenia prowadzone są w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie. 

Średnia ocen udziału kadr w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i umiejętności w ciągu 

ostatnich 5 lat wyniosła 4,7. 

W zakresie przygotowania kadr i instytucji do obsługi osób z niepełnosprawnościami największe 

zapotrzebowanie dotyczy umiejętności w zakresie porozumiewania się językiem migowym. 

Kluczowe plany i przedsięwzięcia placówek pomocy społecznej powiatu konińskiego dotyczą 

modernizacji, rozbudowy, remontów infrastruktury oraz poprawy, jakości świadczonych usług.30 

 

W powiecie konińskim wg danych GUS w okresie od 2012 do 2019 odnotowano spadek ilości 

gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców. Niemniej 

wartość wskaźnika w powiecie konińskim w 2019 r. (228 gospodarstw tj. o 26,58% mniej niż w 2012 

roku) była wyższa w porównaniu do kraju (215 gospodarstw) i województwa (203).  

W ujęciu gminnym w powiecie konińskim w 2019r. najwyższą wartość wskaźnika gospodarstw 

domowych korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców odnotowano w gminach: 

Wierzbinek (332) oraz Wilczyn (321). Najniższe wartości tego wskaźnika notowano w gminach: Stare 

Miasto (121) oraz Krzymów (137). 

We wszystkich gminach powiatu w analizowanym okresie odnotowano spadek tego wskaźnika,  

z wyjątkiem gminy Grodziec, w której odnotowano wzrost ilości gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy społecznej (ze 175 do 186, tj. o 6,33%).  

Główne przyczyny przyznania pomocy społecznej związane były z aktywnością ekonomiczną ludności. 

Warto podkreślić, iż w okresie od 2012 do 2019 odnotowano w powiecie prawie 60% spadek ilości 

osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych. Wg danych GUS na koniec 2019 roku  

w powiecie było 1 818 osób długotrwale bezrobotnych. Jednocześnie w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w powiecie konińskim było 14,0 osób długotrwale bezrobotnych, co było wartością 

wyższą od średniej dla województwa wielkopolskiego (5,2) oraz kraju (11,3). Największe natężenie 

zjawiska długotrwałego bezrobocia odnotowano w gminie Wilczyn (20,2) oraz Wierzbinek (19,2). 

                                                           
29

 Kurier powiatowy 3.2018 
30

 Badanie ankietowe Jednostek Organizacyjnych Powiatu Konińskiego 
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Tabela 5. Zjawisko długotrwałego bezrobocia w powiecie konińskim 

Jednostka terytorialna 
Liczba 

długotrwale 
bezrobotnych 

Zmiana ilości 
osób 

długotrwale 
bezrobotnych 

od 2012 do 
2019 (%) 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 

mieszkańców 

POLSKA 432 438 -59,7 11,3 

WIELKOPOLSKIE 18 111 -71,2 5,2 

Powiat koniński 1 818 -59,1 14,0 

Golina 201 -57,9 16,6 

Grodziec 37 -75,5 7,2 

Kazimierz Biskupi 151 -61,0 13,1 

Kleczew 132 -60,5 13,3 

Kramsk 182 -57,9 16,2 

Krzymów 107 -58,4 13,2 

Rychwał 86 -65,2 10,4 

Rzgów 77 -63,0 10,6 

Skulsk 81 -66,9 13,2 

Sompolno 190 -55,2 18,3 

Stare Miasto 100 -68,4 8,0 

Ślesin 209 -50,8 14,9 

Wierzbinek 140 -46,2 19,2 

Wilczyn 125 -55,7 20,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim wg stanu na 

2019 rok  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Starzenie się społeczności powiatu konińskiego wpływało na wzrost problemów wynikających ze 

stanu zdrowia (niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba). Migracje członków rodzin 

generowały problemy związane z samotnością, zapewnieniem opieki, w szczególności starszym 

członkom rodzin. Potwierdzają to dane dot. przyczyn przyznawania pomocy społecznej. W roku 2019 

wg danych GUS najwięcej przyczyn przyznania pomocy społecznej dotyczyło długotrwałej lub ciężkiej 

choroby (1318), niepełnosprawności (1119) oraz bezrobocia (954). W okresie od 2014 do 2019 roku 

odnotowano spadek przyznanych świadczeń pomocy społecznej, co skorelowane było z poprawą na 

rynku pracy, z wyjątkiem sytuacji kryzysowej, bezdomności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej na 10 tys. ludności w powiecie 

konińskim w 2019 roku, wraz ze zmianą w okresie 2012/2019 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



36 

Wykres 10. Główne przyczyny przyznania pomocy społecznej w powiecie konińskim w 2014 i 2019 roku  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Sytuacja mieszkaniowa 

Zasoby mieszkaniowe powiatu konińskiego tworzyło w 2019 roku 34 893 budynków. Od 2012 roku 

odnotowano wzrost ilości budynków mieszkalnych o 11,15%. Była to dynamika słabsza od notowanej 

w skali województwa wielkopolskiego (12,44%), ale większa niż w kraju (9,34%). Najwyższy przyrost 

budynków mieszkalnych w powiecie konińskim odnotowano w gminach Krzymów (18,5%) i Stare 

Miasto (17,86%). Jednocześnie najniższy wzrost liczby budynków mieszkalnych odnotowano  

w gminach Wilczyn (5,23%) oraz Rychwał (5,44%).  

Tabela 6. Budynki mieszkalne ogółem w powiecie 

konińskim w 2012 i 2019 roku  

Jednostka 
terytorialna 

Budynki mieszkalne ogółem 

2012 2019 
Zmiana 

% 

POLSKA 6 063 721 6 629 920 9,34 

WIELKOPOLSKIE 554 751 623 786 12,44 

Powiat 
koniński 

31 393 34 893 11,15 

Golina 3 017 3 438 13,95 

Grodziec  1 272 1 351 6,21 

Kazimierz 
Biskupi  

2 548 2 849 11,81 

Kleczew 2 142 2 356 9,99 

Kramsk 2 742 3 194 16,48 

Krzymów  1 762 2 088 18,50 

Rychwał 2 003 2 112 5,44 

Rzgów  1 767 1 931 9,28 

Skulsk 1 656 1 762 6,40 

Sompolno  2 499 2 706 8,28 

Stare Miasto  2 962 3 491 17,86 

Ślesin  3 585 3 981 11,05 

Wierzbinek  1 928 2 045 6,07 

Wilczyn  1 510 1 589 5,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada osiągnięcie do 2030 wyniku 435 mieszkań w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców. W 2019 roku wskaźnik ten wynosił dla Polski 385,9 i był wyższy od wskaźnika 

dla województwa wielkopolskiego (357,8). W powiecie konińskim wskaźnik ilości mieszkań na 1000 

mieszkańców wykazywał wartość zdecydowanie niższą (289,7). W przypadku wszystkich gmin 

powiatu można mówić o niskiej dostępności do zasobów mieszkaniowych.  
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Tabela 7. Sytuacja mieszkaniowa w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku 

Jednostka terytorialna 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na osobę 

Mieszkania na 1000 mieszkańców 

2012 2019 Zmiana % 2012 2019 Zmiana % 

POLSKA 25,9 28,7 10,8 356,1 385,9 8,4 

WIELKOPOLSKIE 26,3 29,2 11,0 328,5 357,8 8,9 

Powiat koniński 26,0 28,7 10,4 270,2 289,7 7,2 

Golina 26,0 29,2 12,3 284,0 307,6 8,3 

Grodziec  25,1 27,3 8,8 258,5 276,6 7,0 

Kazimierz Biskupi  26,9 29,3 8,9 291,8 306,5 5,0 

Kleczew 24,8 27,3 10,1 268,3 288,4 7,5 

Kramsk 26,0 29,1 11,9 264,0 286,5 8,5 

Krzymów  25,6 27,9 9,0 233,3 248,5 6,5 

Rychwał 25,9 28,3 9,3 247,3 266,6 7,8 

Rzgów  25,7 27,7 7,8 251,6 266,8 6,0 

Skulsk 24,3 26,8 10,3 284,1 306,3 7,8 

Sompolno  24,9 27,8 11,6 296,1 318,7 7,6 

Stare Miasto  30,6 33,1 8,2 264,6 281,4 6,3 

Ślesin  27,2 30,0 10,3 269,8 290,3 7,6 

Wierzbinek  22,9 25,8 12,7 270,7 296,1 9,4 

Wilczyn  24,2 26,1 7,9 279,5 297,0 6,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Rysunek 15. Mieszkania na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim w 2019 roku  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego, zarówno wielorodzinnego oraz jednorodzinnego wpływał na 

poprawę standardu mieszkaniowego. W powiecie konińskim zwiększała się powierzchnia użytkowa 

mieszkań przypadająca na mieszkańca (tabela powyżej). Poprawiał się jednocześnie standard 

wyposażenia mieszkań oraz statystyki w tym zakresie (tabela poniżej). Przeciętny stopień 

wyposażenia mieszkań w instalacje sieciowe był w powiecie konińskim wyższy na obszarach 
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miejskich. Na obszarach wiejskich powiatu w 2019 roku nadal ponad 20% mieszkań nie posiadało 

centralnego ogrzewania, a ok. 15 % mieszkań nie posiadało łazienki.  

Tabela 8. Stopień wyposażenia mieszkań w powiecie konińskim w instalacje sieciowe w 2019 roku  

Jednostka terytorialna Wodociąg Łazienka 
Centralne 

ogrzewanie 

Polska - miasto 99,1 95,7 87,9 

Polska - wieś 92,4 83,3 72,3 

Wielkopolskie - miasto 99,6 96,7 86,9 

Wielkopolskie - wieś 96,9 89,8 79,6 

Powiat koniński - miasto 98,4 91,1 81,2 

Powiat koniński - wieś 95,9 85,3 76,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Nad bezpieczeństwem publicznym w powiecie konińskim czuwają: Komenda Miejska Policji  

w Koninie, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Koninie, Sąd Rejonowy i Okręgowy w Koninie, 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na 

jego stan wpływa również działalność powiatowych służb, inspekcji i straży oraz organizacji 

społecznych. 

Skoordynowanie działań administracji, służb, instytucji oraz organizacji społecznych przyczyniło się do 

opracowania w 2018 r. „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018 - 2022”. Główne cele programu to: 

wzrost realnego bezpieczeństwa w powiecie konińskim, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców powiatu konińskiego, zapobieganie przestępczym i aspołecznym zachowaniom, 

poprawienie wizerunku Policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny, a także wzrost zaufania społecznego. 

W realizację zadań służących zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wpisuje się także 

realizacja dwóch projektów dofinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020: „Bezpieczny Powiat Koniński - wsparcie systemu wczesnego 

ostrzegania” i „Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania. Oba 

przedsięwzięcia realizowane były w partnerstwie z gminami powiatu, a w drugim uczestniczyło 

również miasto Konin. Głównym celem projektów była zbudowanie systemu wczesnego ostrzegania 

przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki 

i społeczeństwa i przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie i mieście. 

W gminach zamontowano i uruchomiono punkty alarmowe (tj. 47 syren elektronicznych 

z możliwością podawania komunikatów głosowych), urządzenia sterowania i kontroli komunikatami 

głosowymi wraz z monitorowaniem pracy punktów alarmowych, zamontowano czujniki jakości 

powietrza i stacje pogodowe oraz miernika poziomu wody na rzece Warcie w ramach monitoringu 

przeciwpowodziowego. 

Udzielone przez powiat koniński w 2019 r. wsparcie merytoryczne i finansowe przyczyniło się do 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na jego terenie na dobrym poziomie. 

Podejmowane przez zarząd powiatu działania w tym obszarze należy uznać za efektywne oraz 
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sprzyjające dobrej współpracy z właściwymi służbami i inspekcjami, samorządami gmin oraz 

społecznością lokalną.31 

Powiat koniński charakteryzował się stosunkowo korzystnymi wartościami wskaźników 

przestępczości w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W 2019 roku stwierdzono 113 przestępstwa  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu. Była to wartość zdecydowanie niższa od średniej dla 

województwa wielkopolskiego oraz niższa od średniej krajowej.  

Tabela 9. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 10 

tys. mieszkańców w 2019 roku 

Jednostka 
terytorialna 

ogółem kryminalne gospodarcze drogowe 
p. zdrowiu i 

życiu 
p. mieniu 

p. 
bezpieczeńst
wu ogółem 

POLSKA 208 132 49 19 4 98 20 

WIELKOPOLSKIE 181 112 45 17 3 82 19 

Powiat koniński 113 72 16 20 5 38 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

                                                           
31

  Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2019r. 
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3. UWARUNKOWANIA GOSPODARCZO-EKONOMICZNE   
 

Uwarunkowania lokalizacyjne dla aktywności gospodarczej  

Wielkopolska Wschodnia charakteryzuje się korzystnym położeniem w układzie kluczowych 

europejskich korytarzy transportowych stymulujących rozwój powiązań transportowych. Przez jej 

obszar przebiega transeuropejski korytarz transportowy, tj. Korytarz nr II (Berlin – Poznań – 

Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowogrod), w skład którego wchodzi linia kolejowa nr 3 relacji 

Warszawa Zachodnia – Poznań – Kunowice oraz autostrada A2. Ponadto przez subregion przebiegają 

dwa z dziewięciu korytarzy TEN-T (ang. Trans-European Network – Transport), tj.: 

 Korytarz Morze Północne – Morze Bałtyckie32, w skład którego wchodzą wyżej wymienione 

linia kolejowa nr 3 oraz autostrada A2; 

 Korytarz Bałtyk-Adriatyk33, w skład którego wchodzi linia kolejowa nr 131 

Sieć dróg w Wielkopolsce Wschodniej jest dobrze rozwinięta. Podstawowy układ sieci drogowej 

subregionu, obejmujący drogi krajowe (autostrada A2 oraz 4 drogi krajowe nr 25, 72, 83, 92) 

i wojewódzkie (nr 260, 262, 263, 264, 263, 266, 269, 270, 443, 466, 467, 471, 473, 478.), zapewnia 

dobrą dostępność głównych miast subregionu – zarówno biorąc pod uwagę połączenia wewnętrzne 

(między zlokalizowanymi na jego obszarze miastami powiatowymi), jak i powiązania zewnętrzne  

– z miastami (o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym) spoza Wielkopolski Wschodniej.34 

Przez obszar powiatu konińskiego przebiegają drogi o znaczeniu krajowym, międzynarodowym 

i wojewódzkim, w tym: drogi krajowe (autostrada A2, drogi krajowe nr 92, nr 72 i nr 25), drogi 

wojewódzkie (nr 263, 264, 266, 443,) oraz magistrala kolejowa Paryż – Berlin – Warszawa – Moskwa.  

Tereny przylegające do autostrady A2 (położone w granicach gmin: Golina, Rzgów, Stare Miasto  

i Krzymów) to tzw. strefa przyspieszonego rozwoju. Szczególnie atrakcyjnymi dla inwestorów są 

obszary sąsiadujące z węzłami autostradowymi w Modle Królewskiej (wyjazd na drogę krajową nr 25) 

oraz Żdżarach (wyjazd na drogę krajową nr 72). Te atuty stały się przesłanką dla opracowania  

i wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin. Wielkopolskie Centrum 

Logistyczne to strefa intensywnego inwestowania z infrastrukturą przygotowaną na potrzeby firm 

o profilu logistycznym, importerów realizujących dystrybucję na terenie całego kraju oraz platform 

zaopatrzenia sieci handlowych.35 W strefie WCL funkcjonują już firmy, zajmujące się obsługą 

logistyczną, magazynowo - transportową oraz działalnością produkcyjną (Smurfit Kappa, Europoles, 

Kramp, Zink Power i inne). 

Powiat realizuje zadania zapisane w Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Dobór zadań do realizacji odbywa się na podstawie 

obiektywnych kryteriów gwarantujących wykonanie inwestycji najbardziej potrzebnych  

                                                           
32

 Łączący porty wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego z portami Morza Północnego poprzez Finlandię, 
Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Niemcy, Holandię i Belgię. 
33

 Łączący Bałtyk z Adriatykiem poprzez uprzemysłowione obszary m.in. Górny Śląsk, Wiedeń, Bratysławę, 
północno-wschodnie Włochy. 
34

 KONCEPCJA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI WIELKOPOLSKI WSCHODNEJ 
35

 http://wcl.pl/o-firmie/, stan na 10.06.2021 

http://wcl.pl/o-firmie/
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i efektywnych. Zrealizowanie w 2019 r. jedenastu zadań drogowych oraz rozpoczęcie kolejnych pięciu 

jest potwierdzeniem skutecznych działań samorządu na rzecz sukcesywnego modernizowania 

infrastruktury drogowej w powiecie. Przedsięwzięcia te wpisały się w proces przekształcania dróg 

powiatowych w zwartą oraz bezpieczną sieć komunikacyjną i w tym zakresie przyczyniły się do 

zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej powiatu. 

W ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Koniński usytuowanych jest 30 obiektów 

mostowych i wiaduktów. Pomimo prowadzonych standardowych prac utrzymaniowych, zakres 

koniecznych remontów i modernizacji tych obiektów wykracza poza możliwości finansowe 

samorządu. Rok 2019 pokazuje, że „Wieloletni Program zadań związanych z utrzymaniem  

i remontami obiektów mostowych i przepustów na lata 2017-2025" jest konsekwentnie realizowany. 

Zgodnie z ujętym w dokumencie harmonogramem zadań, prace służące poprawie stanu technicznego 

mostów oraz przepustów są sukcesywnie wykonywane. Posiadanie takiego dokumentu zwiększyło 

też szanse samorządu na pozyskanie środków pozabudżetowych na modernizacje obiektów 

mostowych. 

Dzięki rozszerzeniu zasięgu usług komunikacyjnych na terenie powiatu konińskiego poprawiona 

została dostępność przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji autobusowej. 

Zwiększenie siatki połączeń autobusowych ułatwiło mieszkańcom dotarcie m.in. do placówek 

zdrowia, placówek oświatowych, ośrodków kultury, urzędów i innych instytucji, czyli tam, gdzie 

występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne.36 

W najbliższych latach planowane są dalsze inwestycje, w tym m. innymi: 

 Budowa obiektu mostowego w m. Biechowy (2021 – 2025), 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3096P Posoka – Sławsk – Rzgów – gr. Powiatu (2022 – 

2030), 

 Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drogach powiatowych na terenie powiatu 

konińskiego (2022 – 2030),37 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku 

Stara Ruda –Talarkowo, 

 Przebudowa obiektu mostowego  w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości 

Zastruże, 

 Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w miejscowości 

Sompolno. 

Coraz ważniejszą rolę w komunikacji w przestrzeni powiatu konińskiego odgrywają ścieżki rowerowe 

(drogi rowerowe). W okresie od 2012 do 2019 roku odnotowano znaczny przyrost długości ścieżek 

rowerowych w powiecie, z poziomu 27,9 km do 67,3 km w 2019 roku.  

 

 

 

 

                                                           
36

 Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2019r. 
37

 Wg danych Zarząd Dróg powiatowych w Koninie 
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Wykres 11. Ścieżki rowerowe ogółem w powiecie konińskim  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 12. Ścieżki rowerowe na 10 tys. km w kraju, województwie wielkopolskim i powiecie konińskim  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Profil gospodarczy powiatu  

W gospodarce powiatu dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które daje zatrudnienie (wraz  

z leśnictwem i rybołówstwem) 46,65% osób pracujących w powiecie. Odgrywa ono bardzo ważną 

rolę w procesach rozwoju gospodarczego Ziemi Konińskiej. Znaczna część ogólnej powierzchni 

157.824 ha, to grunty orne - głównie gleby V i VI klasy bonitacyjnej. 

Nie mniej ważne są takie gałęzie gospodarki jak: produkcja zwierzęca, sadownictwo, ogrodnictwo 

oraz produkcja rolno-spożywcza. W sektorach pozarolniczych gospodarki powiatu dominują 

podmioty zajmujące się działalnością handlową, transportową, budowlaną, obsługą nieruchomości  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ścieżki rowerowe
ogółem (km)

27,9 31,6 41,9 43,2 42,4 53,4 64,0 67,3

Ścieżki rowerowe będą
pod zarządem powiatu

(km)
0,0 0,0 2,5 2,5 3,4 17,1 18,0 17,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA 222,4 247,1 298,9 345,3 360,1 388,2 444,7 496,9

WIELKOPOLSKIE 274,8 345,9 389 425,4 452,6 490,9 611,7 658,4

Powiat koniński 176,8 200,2 265,5 273,7 268,6 338,3 405,5 426,4

0

100

200

300

400

500

600

700



44 

i firm oraz pośrednictwem finansowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bowiem głównym 

potencjalnym „wytwórcą" nowych miejsc pracy. Znaczną część przedsiębiorstw stanowią zakłady 

małe, nieznaczną część zakłady z grupy średnich. Z kolei do grupy dużych zaliczyć należy kopalnię 

węgla brunatnego w Koninie wchodzącą w skład grupy kapitałowej ZE PAK. 

Poza rolnictwem ważną rolę odgrywa przemysł, w tym przemysł wydobywczy i energetyczny. 

Dynamiczny rozwój przemysłu odkrywkowego w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju 

gospodarczego powiatu. Rozwój gospodarczy obecnie jest zagrożony w związku z przewidywanym 

ograniczaniem działalności jego głównego podmiotu gospodarczego – Grupy Zespół Elektrowni 

Pątnów-Adamów Konin (ZE PAK) S.A. Zagrożenie to, wynika z nieuchronnego wyczerpywania się 

zasobów węgla brunatnego oraz zmian w polityce energetycznej. Spadek zatrudnienia w segmencie 

wydobycia węgla brunatnego będzie jednym z kluczowych wyzwań dla subregionu konińskiego, 

biorąc pod uwagę jego obecną sytuacje społeczno-ekonomiczną.38 Od momentu podziału 

administracyjnego i powstania powiatu konińskiego z roku na rok przybywa także przedsiębiorców 

prywatnych, a ich udział w rynku jest niezmiernie ważny.  

Na terenie powiatu konińskiego działają m.in.: PAK KWB "Konin" S.A., Art.-Metal, Kramp, Wulkanex, 

Mar-Bud, Konińska Fabryka Okien, Galwa-Met, "Kupiec", jak również zakłady o międzynarodowej 

sławie, m.in.: szwedzka firma Smurfit Kappa (zajmująca się produkcją opakowań z tektury falistej),  

Lite-Licht (producent wysokiej jakości technicznych opraw oświetleniowych), Europoles (firma ze 

120-letnim doświadczeniem w branży produkcji słupów, masztów i wież). 

Grunty w pobliżu autostrady zagospodarowały firmy z branży motoryzacyjnej Mercedes i Renault.  

Te atuty stały się przesłanką dla opracowania i wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum 

Logistycznego. W strefie WCL funkcjonują już firmy zajmujące się obsługą logistyczną, magazynowo-

transportową oraz działalnością produkcyjną (Smurfit Kappa, Europoles, Zink Power, KON-PLAST  

i inne). 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość w powiecie konińskim tworzą39:  

 Konińska Izba Gospodarcza 

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

 instytucje o charakterze ogólnym (wojewódzkim i ogólnopolskim): Fundusz Rozwoju 

i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA., Wielkopolska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości  

Sp. z o.o., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Mikro Sp. z o.o. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego powiatu jest jego atrakcyjność krajobrazowa,  

z bogactwem jezior, lasów, rezerwatów oraz obszarów chronionych, co przyczynia się do rozwoju 

turystyki i agroturystyki. Agroturystyka stanowi alternatywny bądź dodatkowy sposób wykorzystania 

otoczenia rodzinnego gospodarstwa rolnego i jest źródłem dodatkowych dochodów. Spędzanie 

wolnego czasu na terenach wiejskich zwiększa popyt na różnego typu dobra i usługi, co  

w konsekwencji przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym wpływa korzystnie na 

jakość życia na wsi. 

                                                           
38

 Na podstawie: Transformacja węglowa w subregionie konińskim – konkluzje i implikacje dla polityki 
publicznej, A. Szpor,D. Kiewra 
39

 https://powiat.konin.pl/ 
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Do najważniejszych zasobów naturalnych powiatu należą: 

 Wody geotermalne – na terenie powiatu znajdują się dwa otwory wiertnicze w gm. Wilczyn  

i Ślesin. Są to wody średnio i wysoko mineralizowane; 

 Węgiel brunatny – złoża tego surowca występują w północnej oraz południowej części 

powiatu. Jego eksploatacja jest możliwa do ok. 2040 roku; 

 Kruszywo naturalne – największe złoża tego kruszywa znajdują się w gm. Krzymów; 

 Piaski kwarcowe – nieeksploatowane złoża piasków znajdują się na pograniczu gm. Stare 

Miasto i Rzgów; 

 Torfy – złoża występują na terenie gm. Kramsk. 

Duże znaczenie w gospodarce powiatu ma przede wszystkim węgiel brunatny, wydobywany  

i zużywany jako główny surowiec energetyczny w konińskich elektrowniach skupionych wokół 

grupy ZE PAK S.A. Węgiel  brunatny w  subregionie konińskim kończy się. Eksploatowane obecnie  

złoża są na wyczerpaniu.40 Ważne znaczenie gospodarcze mają także wskazane złoża piasków, torfu, 

wód podziemnych oraz wód geotermalnych. Ich właściwe i zrównoważone wykorzystanie, bez szkody 

dla środowiska naturalnego, pozwala na szybki rozwój gospodarczy powiatu.  

Niepodważalnym atutem dla rozwoju gospodarczego powiatu jest jego centralne usytuowanie,  

z przebiegającymi drogowymi i kolejowymi międzynarodowymi oraz krajowymi szlakami 

komunikacyjnymi. Tereny przylegające do autostrady A2 - położone w granicach gmin Stare Miasto, 

Golina, Rzgów, i Krzymów to tzw. strefa przyspieszonego rozwoju. Szczególnie atrakcyjnymi dla 

inwestorów są obszary sąsiadujące z węzłami autostradowymi w Modle Królewskiej (wyjazd na drogę 

krajową nr 25) oraz Żdżarach (wyjazd na drogę krajową nr 72). 

W bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-2 z inicjatywy konińskich przedsiębiorców oraz Miasta 

Konina i Gminy Stare Miasto powstało Wielkopolskie Centrum Logistyczne. Tereny o powierzchni 100 

ha zostały odpowiednio przystosowane na potrzeby firm logistycznych oraz importerów. WCL 

zapewnia wsparcie inwestorom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. 

Wyzwania związane z transformacją węglową  

Model gospodarki powiatu konińskiego w znacznym stopniu oparty jest na górnictwie i energetyce. 

Do końca 2030 roku Grupa ZE PAK zakłada zakończenie eksploatacji kopani i elektrowni węglowych  

w Wielkopolsce Wschodniej. Główne cele transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 

zakładają: 

 Do 2030 roku zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce  

i ciepłownictwie,  

 Do 2030 roku ograniczenie emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznym o 90-95%,  

 Do 2030 roku zwiększenie udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii do 32%, 

 Do 2030 roku zwiększenie efektywności energetycznej o 32,5%,  

                                                           
40

 TRANSFORMACJA WĘGLOWA W SUBREGIONIE KONIŃSKIM –KONKLUZJE I IMPLIKACJE DLA POLITYKI 
PUBLICZNEJ, A.Szpor, D.Kiewra 
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 Do 2040 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej.  

W ww. kontekście warto zauważyć, iż znaczna część pracowników Grupy ZE PAK pochodzi z kilku 

gmin powiatu konińskiego. Największy odsetek pracujących w Grupie ZE Pak dotyczy następujących 

gmin powiatu: Kazimierz Biskupi – 39%, Wierzbinek – 29%, Kramsk – 23%, Kleczew – 19%, Skulsk – 

18%, Ślesin – 16%, Rzgów – 11%, Golina – 10%, Sompolno – 8%, Rychwał – 5%, Konin – 5%,  

Krzymów – 3%.  

Rysunek 16. Odsetek ogółu pracujących w Grupie ZE PAK 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatu Konińskiego  

W okresie od 2012 do 2019 roku w powiecie konińskim odnotowano wzrost wskaźnika pomiotów 

zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców o 33%. Była to dynamika ponad 

dwukrotnie wyższa od notowanej w skali kraju (14%) oraz w skali województwa wielkopolskiego  

(14%). Miejscem koncentracji potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości powiatu były gminy 

Stare Miasto (1280 podmiotów na 10 tys.), Ślesin (1021) oraz Golina (1010). Najniższe wartości 

wskaźnika nasycenia podmiotami w REGON odnotowano w gminie Wierzbinek, w której odnotowano 

największy przyrost podmiotów gospodarczych w analizowanym okresie od 2012 do 2019 roku.  
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Tabela 10. Podmioty w REGON na 10 tys. mieszkańców w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku  

Jednostka 

terytorialna 

2012 2019 Zmiana % 

POLSKA 1 032 1 175 14 

WIELKOPOLSKIE 1 121 1 275 14 

Powiat koniński 688 917 33 

Golina 788 1 010 28 

Grodziec 624 824 32 

Kazimierz Biskupi 738 931 26 

Kleczew 597 792 33 

Kramsk 629 896 42 

Krzymów 750 953 27 

Rychwał 707 919 30 

Rzgów 584 827 42 

Skulsk 527 735 39 

Sompolno 672 884 32 

Stare Miasto 969 1 280 32 

Ślesin 781 1 021 31 

Wierzbinek 367 587 60 

Wilczyn 587 738 26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gminy Stare Miasto, Kleczew, Krzymów i Sompolno były miejscem najwyższej aktywności 

ekonomicznej mieszkańców w 2019 roku, co widoczne było w rozkładzie wskaźnika osób pracujących 

na 1000 mieszkańców41. Wskaźnik ten informuje, w którym miejscu koncentruje się aktywność 

zawodowa, czyli miejsca pracy. Ogółem w powiecie konińskim odnotowano niewielki wzrost 

aktywności ekonomicznej mieszkańców o 4,0%, co była wartością 4-krotnie niższą od średniej 

wojewódzkiej (16%) i 3,5-krotnie niższą od średniej krajowej (14%). Trzy gminy powiatu: Kazimierz 

Biskupi, Kleczew i Kramsk odnotowały spadek wartości wskaźnika liczby osób pracujących na 1000 

mieszkańców w okresie od 2012 do 2019 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Uwaga: Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej  
i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych 
oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących 
do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. 
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Rysunek 17. Osoby pracujące na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku  

Jednostka 2012 2019 Zmiana % 

POLSKA 223 255 14 

WIELKOPOLSKIE 245 285 16 

Powiat koniński 126 131 4 

Golina 106 110 4 

Grodziec  71 80 13 

Kazimierz Biskupi  130 83 -36 

Kleczew 330 185 -44 

Kramsk 85 55 -35 

Krzymów  155 194 25 

Rychwał 61 79 30 

Rzgów  37 51 38 

Skulsk 72 83 15 

Sompolno  154 187 21 

Stare Miasto  211 312 48 

Ślesin  117 138 18 

Wierzbinek  68 84 24 

Wilczyn  48 65 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Korzystna sytuacja gospodarcza w kraju wpłynęła pozytywnie na sytuację ekonomiczną mieszkańców 

powiatu. Pomimo niewielkiego wzrostu ilości podmiotów gospodarczych systematycznie rosły 

wynagrodzenia. Były jednak one niższe od średniej dla województwa i kraju. W 2019 roku średnie 

miesięczne wynagrodzenia brutto wynosiły ok. 3,8 tys. w powiecie konińskim, podczas gdy średnia  

w tym czasie dla województwa wynosiła ok. 4,7 tys. zł, a dla kraju 5,2 tys. zł.  

Wykres 13. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie konińskim od 2012 do 2019 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W powiecie konińskim pomiędzy 2012 i 2019 rokiem, podobnie jak w przestrzeni kraju  

i województwa, odnotowano bardzo duży spadek bezrobocia. W tym okresie udział bezrobotnych 

w ludności w wieku produkcyjnym zmniejszył się w powiecie z 10,3% do 4,6%, nadal jednak był on 

wyższy w stosunku do kraju i województwa. Najniższe bezrobocie na koniec 2019 roku odnotowano 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA 3 744 3 877 4 004 4 151 4 291 4 528 4 835 5 182

WIELKOPOLSKIE 3 397 3 515 3 598 3 724 3 894 4 124 4 383 4 687

Powiat koniński 3 220 3 298 3 328 3 319 3 336 3 439 3 608 3 795
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w gminach Stare Miasto (3,1%), Rychwał (3,3%) i Grodziec (3,3%). Wyższe bezrobocie, pomimo 

zauważalnego spadku, było w gminach Wilczyn (6,2%) i Wierzbinek (6%). 

Rysunek 18. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w powiecie konińskim w 2012 i 2019 r. 

Jednostka 2012 2019 Zmiana % 

POLSKA 8,7 3,8 -56 

WIELKOPOLSKIE 6,7 2,2 -67 

Powiat koniński 10,3 4,6 -55 

Golina 11,2 5,3 -53 

Grodziec  8,4 3,3 -61 

Kazimierz Biskupi  9,8 4,1 -58 

Kleczew 10,6 4,6 -57 

Kramsk 12,1 5,5 -55 

Krzymów  10,3 4,4 -57 

Rychwał 8,7 3,3 -62 

Rzgów  9,2 3,6 -61 

Skulsk 11,5 4,9 -57 

Sompolno  11,0 5,5 -50 

Stare Miasto  8,5 3,1 -64 

Ślesin  9,6 5,1 -47 

Wierzbinek  10,9 6,0 -45 

Wilczyn  12,6 6,2 -51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Inny wymiar i skalę zjawiska niskiej aktywności ekonomicznej ludności oddaje wskaźnik bezrobocia 

rejestrowanego. Jest to stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej 

ekonomicznie. Powiat koniński charakteryzował się wyraźnie wyższymi stopy bezrobocia 

rejestrowanego, które w 2020 roku wynosiło 9,7%, przy wartości dla województwa wynoszącej 3,7%.  

Wykres 14. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie konińskim na tle województwa wielkopolskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

WIELKOPOLSKIE 9,8 9,6 7,6 6,1 4,9 3,7 3,2 2,8 3,7

Powiat koniński 18,7 18,9 17,0 15,0 14,1 11,4 8,9 8,5 9,7
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Wg danych PUP Konin stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie konińskim w marcu 2021 roku 

wynosiła 10,1%, co oznacza, że od 2019 roku obserwowano wzrost bezrobocia z poziomu 8,5%.  

Wykres 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie konińskim  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Konin 

Analizując szczegółowe dane nt. bezrobocia w powiecie konińskim warto zwrócić uwagę na brak 

spadku liczby osób bezrobotnych w wybranych kategoriach, obserwowany praktycznie od 2018 roku. 

Szczególnie niepokojący jest trend wzrostu liczby osób długotrwale bezrobotnych. W 2019 roku liczba 

osób długotrwale bezrobotnych wynosiła 1818 osób, w kwietniu 2021 roku 2453 osoby.  

Wg danych PUP Konin w kwietniu 2021 roku w powiecie konińskim było ogółem 4396 osób 

bezrobotnych, wśród których było 2604 kobiet. Znaczna skala bezrobocia dotyczyła osób do 30 roku 

życia (1498 osób).  

Pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby osób bezrobotnych, poszukujących prac powyżej 12 

miesięcy od ukończenia nauki. Jednocześnie ta grupa osób charakteryzować się może dużą 

mobilnością na rynku pracy.  
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Wykres 16. Wybrane dane nt. bezrobocia w powiecie konińskim  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Konin 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I'21 II'21 III'21 IV'21

Liczba bezrobotnych kobiet 4 535 4 786 4 459 4 002 3 813 3 030 2 498 2 386 2 620 2 740 2 761 2 695 2 604

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki

766 726 520 467 378 242 178 208 214 237 258 233 103

Bezrobotni do 30 roku życia 4 029 3 931 3 371 2 773 2 510 1 794 1 269 1 273 1 507 1 626 1 683 1 594 1 498

Bezrobotni do 25 roku życia 2 416 2 379 1 984 1 618 1 426 1 017 652 638 799 873 907 837 763

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 1 014 1 098 1 090 1 142 1 115 891 743 721 827 847 872 859 825

Długotrwale bezrobotni 4 445 4 623 4 620 3 990 3 951 2 952 2 055 1 818 2 336 2 433 2 465 2 485 2 453

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 2 965 3 080 2 830 2 623 2 478 1 869 1 405 1 284 1 561 1 636 1 663 1 647 1 575
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Jednym z atutów powiatu konińskiego jest rozwinięta funkcja turystyczna.  

Powiat koniński cechuje znaczna liczebność oraz różnorodność dostępnych atrakcji turystycznych. 

Wśród nich można wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje produktów turystycznych. Są to: 

 produkty skierowane do pielgrzymów (tj. których grupą docelową są pielgrzymi katoliccy), 

 produkty skierowane do uprawiających turystykę wodną (grupą docelową dla tych 

produktów są osoby lubiące czynnie lub biernie spędzać czas nad wodą), 

 produkty skierowane do uprawiających turystykę krajoznawczą (grupą docelową dla tych 

produktów są osoby preferujące wędrówki, jazdę na rowerze oraz jazdę konną – generalnie: 

przemieszczanie się po lądzie w poszukiwaniu nowych wrażeń o charakterze krajoznawczym). 

W pierwszej grupie ofertowej zasadniczy produkt turystyczny tworzy Sanktuarium Maryjne 

w Licheniu Starym wraz otaczającą infrastrukturą turystyczną i paraturystyczną. Trzonem drugiego 

tego typu produktu, lecz o znacznie mniejszym znaczeniu turystycznym, jest zespół klasztorny OO 

Kamedułów w Bieniszewie.  

W drugiej grupie ofertowej zasadniczy produkt turystyczny opiera się na Kanale Ślesińskim (ciągu 

jezior: Pątnowskie – Mikorzyńsko-Wąsoskie – Ślesińskie i Czarne), który tworzy długi na 32 km szlak 

wodny łączący Wartę z jeziorem Gopło, stanowiąc część Wielkiej Pętli Wielkopolski. Uzupełnieniem 

tego produktu jest bogata infrastruktura turystyczna i paraturystyczna, skupiona przede wszystkim 

w gminie Ślesin. Opisany produkt jest dedykowany odbiorcy preferującemu czynny wypoczynek nad 

wodą, włączając w to uprawianie sportów wodnych, szczególnie żeglarstwo i sporty motorowodne, 

a także kajakarstwo.  

Oprócz produktu opartego na szlaku wodnym będącym częścią Wielkiej Pętli Wielkopolski, osoby 

uprawiające turystykę wodną mają do dyspozycji kilka innych miejsc na terenie OFAK, m.in. Jezioro 

Gosławskie w obszarze Miasta Konina, Jezioro Budzisławskie w gminie Kleczew i Jezioro Wilczyńskie 

w gminie Wilczyn oraz jeziora w okolicach Skulska (Nadgoplański Park Tysiąclecia). Wymienione 

obiekty przyrodnicze wraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczną i paraturystyczną, tworzą odrębne 

produkty turystyczne, dedykowane dla osób preferujących spędzać wolny czas nad wodą w sposób 

bardziej bierny niż czynny. 

Osobnym produktem dedykowanym głównie miłośnikom kajakarstwa jest Kanał Grójecki wraz 

z okoliczną infrastrukturą turystyczną i paraturystyczną 

Trzecią grupę produktów turystycznych OFAK stanowią zasadniczo różne typy szlaków turystycznych: 

piesze, rowerowe i konny. Do najbardziej znanych należy długi na 118 km szlak konny „Podkuta 

szóstka” oraz licząca 96,9 kilometrów „Rowerowa szóstka”. Powiat jest bogaty w szlaki rowerowe, 

a ich łączna długość wynosi ponad 600 kilometrów. Na terenie powiatu istnieje także około 113 

kilometrów oznakowanych turystycznych szlaków pieszych. 

Do najbardziej znanych szlaków historycznych powiatu opartych o bogactwo dziedzictwa 

kulturowego należą: Szlak Pięciu Braci Męczenników, Szlak Bursztynowy, Szlak Cysterski, Szlak 

Piastów oraz Drewniane Kościoły Powiatu Konińskiego.  

Na poszczególne produkty turystyczne tej grupy składają się poszczególne szlaki turystyczne, a także 

leżące na ich trasie lub w ich pobliżu atrakcje turystyczne różnego typu: pomniki przyrody, 
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stanowiska przyrodnicze, zabytki architektury i stanowiska archeologiczne, izby pamięci, punkty 

widokowe oraz, na przykład, punkty gastronomiczne oferujące potrawy kuchni ochweśnickiej. 

Lokalną kuchnię ochweśnicką należy także zaliczyć do grupy krajoznawczych produktów 

turystycznych. Dania tej kuchni są dostępne głównie podczas letniego okresu wakacyjnego. 

Podstawowym elementem potraw kuchni ochweśnickiej są ziemniaki, w miarę możliwości okraszone 

mięsem lub cebulą. 42 

Kultura ochweśnicka, stanowi mało znany element dziedzictwa powiatu konińskiego. Swoje początki 

miała ona na terenie gminy Skulsk. Ochweśnikami nazywano handlarzy obrazów religijnych, które 

zachowały się do dziś. Posługiwali się oni własnym żargonem, określanym mianem, "kmina 

ochweśnicka". Żargon liczył ponad 700 słów i tworzyły go wyrażenia zapożyczone z polskiego 

narzecza złodziejskiego, ruskich żargonów dziadowskich, a także wyrazy pochodzenia niemieckiego, 

ruskiego, greckiego i łacińskiego. Słownictwa tego używali handlarze ze Ślesina.  

Warto podkreślić bogactwo i wyjątkowość znacznej części oferty turystycznej powiatu konińskiego, 

szczególnie w segmencie turystyki religijnej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej związanej ze 

zbiornikami wodnymi. A w zakresie potencjału tworzenia silnych produktów turystycznych należy 

także wspomnieć o możliwości zagospodarowania w przyszłości złóż geotermalnych, występujących 

na tym terenie oraz możliwości zagospodarowania terenów pokopalnianych na funkcje turystyczno-

rekreacyjne i sportowe.43  

Poziom wykorzystania potencjału turystycznego powiatu widoczny był w danych dot. ilości turystów 

korzystających z noclegów oraz miejsc noclegowych. Wskaźniki ilości turystów korzystających  

z noclegów na 1000 ludności dla powiatu konińskiego oraz miejsc noclegowych na 1000 ludności były 

wyraźnie wyższe w porównaniu ze średnią dla województwa wielkopolskiego oraz kraju. 

Wykres 17. Turyści korzystający z noclegów na 1000 ludności w powiecie konińskim od 2012 do 2019 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

                                                           
42

 Strategia Rozwoju Turystyki OFAK 
43

 https://powiat.konin.pl/informacje-dla-turystow, stan na 10.06.2021 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA 587 608 652 701 784 833 882 929

WIELKOPOLSKIE 467 461 509 542 575 576 601 610

Powiat koniński 1 140 1 125 1 204 1 099 1 212 1 006 1 125 1 175
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Wykres 18. Miejsca noclegowe na 1000 ludności w powiecie konińskim od 2012 do 2019 roku  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Strefa organizacyjno-finansowa  

W okresie od 2012 do 2019 roku powiat koniński istotnie zwiększył swoje dochody. W 2019 roku 

dochody gmin powiatu wynosiły 665,98 mln zł (wzrost o 57%). 

Pozytywne zmiany gospodarcze w kraju wpływały w dużym stopniu na wzrost dochodów własnych 

gmin. W przeliczeniu na mieszkańca w kraju dochody własne gmin wzrosły z 1918,59 zł w 2012 roku 

do 2958,24 zł w 2019 roku (wzrost o 54,2%). Skala wzrostu dochodów własnych w powiecie 

konińskim w przeliczeniu na mieszkańca była niższa - dochody własne gmin na mieszkańca powiatu 

konińskiego wzrosły z 1 455,73 zł w 2012 roku do 1 972,95 zł w 2019 roku (wzrost o 35,5%). 

Najwyższe dochody własne w 2019 r. na mieszkańca odnotowano w gminie Kleczew (4 152,24 zł),  

a największy od 2012 r., wzrost tego wskaźnika, o blisko 120%, odnotowano w gminie Rzgów  

(z 593,56 zł do 1 303,99 zł) oraz gminie Rychwał, gdzie wzrost wyniósł 118% (z 577,42 zł  

do 1 257,18 zł).  

Zdecydowanie najniższe dochody własne w 2019 r. miała gmina Skulsk (1 040,42 zł), a najniższy 

wzrost tego wskaźnika jedynie o 3,4% odnotowano w gminie Kleczew. Warto jednak dodać, iż była to 

gmina o największych dochodach na mieszkańca. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA 018 018 018 018 020 020 021 022

WIELKOPOLSKIE 012 012 012 012 012 012 012 012

Powiat koniński 031 031 029 028 027 025 024 026
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Rysunek 19. Dochody własne na mieszkańca gmin powiatu konińskiego w 2012 i 2019 roku 

 
2012 2019 

Zmiana w 
% 

POLSKA 1 918,61 2 958,24 54,2 

WIELKOPOLSKIE 1 839,36 2 860,37 55,5 

Powiat koniński 1 455,73 1 972,95 35,5 

Golina 927,49 1 511,05 62,9 

Grodziec 577,71 1 124,39 94,6 

Kazimierz Biskupi 2 193,78 2 640,25 20,4 

Kleczew 4 014,08 4 152,24 3,4 

Kramsk 1 011,73 1 316,69 30,1 

Krzymów 1 091,37 1 392,66 27,6 

Rychwał 577,42 1 257,18 117,7 

Rzgów 593,56 1 303,99 119,7 

Skulsk 754,57 1 040,42 37,9 

Sompolno 1 228,33 1 608,95 31 

Stare Miasto 1 510,65 2 507,73 66 

Ślesin 1 852,93 2 230,42 20,4 

Wierzbinek 1 485,79 2 475,25 66,6 

Wilczyn 1 226,92 1 816,78 48,1 

Źródło: GUS/BDL 

Rysunek 20. Dochody ogółem gmin powiatu konińskiego w mln zł (gminy bez miast na prawach powiatu)  

w 2012 i 2019 roku 

 
2012 2019 Zmiana w % 

POLSKA 78 407,48 135 161,52 72 

WIELKOPOLSKIE 7 842,16 14 345,48 83 

Powiat koniński 424,41 665,98 57 

Golina 30,29 52,59 74 

Grodziec 16,72 29,61 77 

Kazimierz 
Biskupi 

38,08 57,52 51 

Kleczew 55,15 65,79 19 

Kramsk 30,20 53,96 79 

Krzymów 27,33 37,78 38 

Rychwał 26,15 41,26 58 

Rzgów 19,52 44,49 128 

Skulsk 18,40 31,60 72 

Sompolno 31,27 49,57 59 

Stare Miasto 38,53 62,99 63 

Ślesin 43,67 66,81 53 

Wierzbinek 27,83 41,62 50 

Wilczyn 21,25 30,38 43 

Źródło: GUS/BDL 
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Analizując dochody własne budżetu gmin powiatu konińskiego warto zwrócić uwagę na te, które 

przynoszą największe korzyści finansowe w dłuższej perspektywie czasu oraz charakteryzują się 

istotnym potencjałem wzrostu. Do kategorii najważniejszych własnych źródeł dochodów należy 

zaliczyć dochody pochodzące z PIT i podatek od nieruchomości. Wymienione źródła dochodów 

charakteryzowały się istotnym udziałem w dochodach ogółem, a w przypadku dochodów z PIT także 

istotnym wzrostem w latach od 2012 do 2019 roku. 

Rysunek 21. Wybrane dochody własne gmin powiatu konińskiego w mln zł (gminy bez miast na prawach 

powiatu) w 2012 i 2019 r. 

 Dochody własne ogółem Podatek od nieruchomości  Udział w podatku PIT 

 2012 2019 Zmiana w % 2012 2019 Zmiana w % 2012 2019 Zmiana w % 

Powiat koniński 186,68 256,59 37,45 67,79 91,73 35,31 46,81 91,09 94,61 

Golina 10,96 18,25 66,50 2,62 3,88 48,26 4,83 9,91 105,10 

Grodziec  3,04 5,80 91,00 0,48 0,67 40,86 1,22 2,58 110,50 

Kazimierz Biskupi  24,54 30,33 23,59 9,24 10,74 16,32 5,64 10,50 86,11 

Kleczew 40,05 41,30 3,12 18,99 25,07 32,05 4,36 7,69 76,30 

Kramsk 10,86 14,81 36,34 3,66 3,81 4,12 3,52 6,92 96,38 

Krzymów  8,34 11,30 35,47 1,69 2,86 69,12 3,03 5,52 82,16 

Rychwał 4,85 10,37 113,66 1,20 1,79 49,18 2,25 4,81 114,27 

Rzgów  4,24 9,49 123,81 0,80 1,16 45,52 2,03 3,92 93,42 

Skulsk 4,71 6,37 35,28 0,84 1,34 59,97 1,37 2,67 94,85 

Sompolno  12,94 16,70 29,11 6,53 6,26 -4,16 3,12 5,76 84,43 

Stare Miasto  17,32 31,19 80,09 7,03 10,70 52,14 6,73 13,97 107,58 

Ślesin  25,80 31,38 21,61 10,21 11,86 16,13 5,73 11,04 92,60 

Wierzbinek  11,26 18,04 60,18 2,91 7,12 144,56 1,36 2,77 104,01 

Wilczyn  7,77 11,27 45,04 1,59 4,45 179,60 1,61 3,04 88,73 

Źródło: GUS/BDL 

Wg danych GUS wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin powiatu konińskiego w 2019 roku 

osiągnęły wysokość 5 072,43 zł (wzrost o 57%). Były one niższe niż średnia krajowa (5 246,05 zł)  

i wojewódzka (5 235,14zł).  Najwyższe wydatki w 2019 r. na mieszkańca odnotowano w gminie 

Kleczew (7 091,53 zł), a największy od 2012 r., wzrost tego wskaźnika, o 124%, odnotowano w gminie 

Rzgów. Zdecydowanie najniższe wydatki na mieszkańca w 2019 r. miała gmina Golina (4 311,72 zł).  
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Rysunek 22. Wydatki gmin powiatu konińskiego na mieszkańca zł (gminy bez miast na prawach powiatu)  

 
2012 2019 

Zmiana 
w % 

POLSKA 3 025,34 5 246,05 73 

WIELKOPOLSKIE 2 967,12 5 235,14 76 

Powiat koniński 3 233,40 5 072,43 57 

Golina 2 364,21 4 311,72 82 

Grodziec 2 876,12 5 694,12 98 

Kazimierz Biskupi 3 242,35 4 677,02 44 

Kleczew 5 462,19 7 091,53 30 

Kramsk 2 799,25 4 509,68 61 

Krzymów 3 403,50 4 559,42 34 

Rychwał 3 104,06 4 994,74 61 

Rzgów 2 481,70 5 560,12 124 

Skulsk 2 934,49 4 988,18 70 

Sompolno 2 807,18 4 800,96 71 

Stare Miasto 3 252,25 5 305,02 63 

Ślesin 3 219,15 4 726,17 47 

Wierzbinek 4 024,21 5 833,86 45 

Wilczyn 3 212,45 4 707,83 47 

Źródło: GUS/BDL 

Rysunek 23. Wydatki majątkowe gmin na mieszkańca w powiecie konińskim dla okresu 2012/2019 

 
2012 2019 Średnia 

POLSKA 547 888 647 

WIELKOPOLSKIE 524 809 630 

Powiat koniński 539 655 551 

Golina 117 497 361 

Grodziec 32 995 565 

Kazimierz 
Biskupi 

406 637 488 

Kleczew 1 727 1 609 1231 

Kramsk 149 319 271 

Krzymów 775 338 392 

Rychwał 359 641 464 

Rzgów 113 1 458 782 

Skulsk 291 283 343 

Sompolno 276 271 443 

Stare Miasto 675 659 447 

Ślesin 633 516 533 

Wierzbinek 1 300 1 050 993 

Wilczyn 523 125 570 

Źródło: GUS/BDL 
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Korzystna sytuacja ekonomiczna gospodarki i rosnący poziom wynagrodzeń wpływają na wzrost 

dochodów budżetowych Powiatu Konińskiego. Wzrost dochodów własnych Powiatu Konińskiego  

w okresie od 2012 do 2019 roku wynosił 114%, co było wartością wyższą od dynamiki wzrostu  

w kraju (86%) i województwie wielkopolskim (98%). Jednocześnie wolniejsze było tempo wzrostu 

dochodów będących pochodną sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz aktywności gospodarczej 

(podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych).  

Tabela 11.Dochody własne budżetów powiatu w mln zł 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana  

  Dochody własne budżetów powiatu razem 

POLSKA 6 612,29 6 893,85 7 443,47 7 943,15 8 474,30 9 079,01 10 076,31 12 312,51 86% 

WIELKOPOLSKIE 707,49 761,58 834,82 866,65 964,13 1 033,43 1 158,15 1 399,37 98% 

Powiat koniński 24,34 30,35 28,55 32,39 48,60 34,67 36,41 52,05 114% 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

POLSKA 3 322,37 3 513,31 3 819,61 4 165,74 4 508,78 4 949,97 5 633,65 6 254,95 88% 

WIELKOPOLSKIE 359,88 386,57 419,73 463,88 510,67 570,34 657,02 740,36 106% 

Powiat koniński 12,88 14,15 15,32 16,27 17,99 20,30 21,97 24,52 90% 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

POLSKA 163,65 154,33 146,34 157,93 161,79 180,41 199,47 217,33 33% 

WIELKOPOLSKIE 15,04 17,68 19,73 22,56 25,59 28,51 28,59 30,86 105% 

Powiat koniński 0,32 0,22 0,24 0,16 0,42 0,36 0,30 0,44 38% 

 

Dochody z majątku powiatu 

POLSKA 314,75 352,60 356,98 305,29 310,02 315,06 356,19 249,00 -21% 

WIELKOPOLSKIE 32,08 41,11 47,38 25,23 35,71 31,16 45,49 22,20 -31% 

Powiat koniński 0,33 0,44 0,46 0,51 1,06 0,51 0,47 0,54 65% 

 

Dochody z majątku powiatu - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych 
umów podobnych 

POLSKA 147,77 157,23 152,34 150,11 148,68 142,71 140,48 137,13 -7% 

WIELKOPOLSKIE 15,08 16,08 14,56 14,34 14,30 14,26 14,67 14,07 -7% 

Powiat koniński 0,28 0,44 0,46 0,48 0,46 0,50 0,47 0,51 84% 

Źródło: GUS/BDL 

Dochody Powiatu Konińskiego w przeliczeniu na mieszkańca były w 2019 roku wyraźnie niższe od 

średniej dla województwa wielkopolskiego. W 2019 roku na mieszkańca w powiecie konińskim 

przypadało nieco ponad 400 zł dochodów budżetu powiatu, przy średniej dla województwa 

wynoszącej 514 zł. Wyższa od Powiatu Konińskiego była również średnia krajowa, wynosząca 477 zł.  

Tabela 12. Dochody budżetów powiatu na mieszkańca w zł  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana  

 

Dochody własne 

POLSKA 254,86 266,90 288,07 307,68 328,30 351,70 390,23 477,05 87% 

WIELKOPOLSKIE 266,08 285,46 311,81 322,73 357,94 382,14 426,86 514,16 93% 

Powiat koniński 190,06 236,25 221,76 250,87 375,77 267,55 280,52 400,32 111% 

Źródło: GUS/BDL 

W okresie od 2012 do 2019 roku widoczny był wzrost wydatków Powiatu Konińskiego, w tym  

w szczególności wydatków majątkowych.  
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Tabela 13. Wydatki budżetów powiatu ogółem w mln zł 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana  

  Wydatki budżetów powiatu ogółem 

POLSKA 22 476,52 22 916,55 23 784,30 23 444,11 23 300,60 25 360,42 28 656,57 29 630,70 32% 

WIELKOPOLSKIE 2 201,84 2 194,54 2 284,40 2 261,74 2 350,26 2 612,02 3 108,05 2 943,69 34% 

Powiat koniński 66,73 77,06 81,12 74,35 90,53 95,59 107,93 97,15 46% 

 

Wydatki majątkowe ogółem 

POLSKA 2801,25 2854,11 3492,59 3427,09 2998,17 4083,37 5982,78 5289,44 89% 

WIELKOPOLSKIE 264,99 232,91 282,25 281,14 327,08 471,64 737,65 498,04 88% 

Powiat koniński 2,50 14,03 13,81 7,67 24,09 22,93 23,65 12,35 394% 

Źródło: GUS/BDL 

Budżet Powiatu Konińskiego charakteryzował się wzrostem wydatków bieżących oraz 

nierównomiernym rozłożeniem w czasie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe, w których 

znaczną część stanowią wydatki inwestycyjne, w dużym zakresie zależne były od dostępności 

środków zewnętrznych, w tym unijnych oraz dotacji z budżetu państwa. Rosnący poziom wydatków 

inwestycyjnych skorelowany był ze wzrostem wydatków na obsługę długu.  

Wykres 19. Wydatki bieżące, majątkowe oraz na obsługę długu Powiatu Konińskiego  

 

Źródło: GUS/BDL 

W budżecie Powiatu Konińskiego widoczny był wzrost subwencji ogólnej, w tym proporcjonalnie 

subwencji w części oświatowej. W 2020 roku subwencja ogólna wynosiła 45,7 mln zł, z czego 23,6 

mln dotyczyło subwencji oświatowej. Poziom dotacji celowych ogółem charakteryzował się 

zmiennością w analizowanym okresie, maksymalną wartość 32,2 mln zł przyjmując w 2018 roku. 

Wysokość dotacji celowych skorelowana była z wysokością subwencji inwestycyjnych.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bieżące 63 458 296 66 070 302 64 235 815 63 034 260 67 315 945 66 686 210 66 441 245 72 651 828 84 276 875 84 796 090 88 423 706

Wydatki majątkowe 30 060 942 12 265 799 2 499 014 14 025 117 13 808 251 7 667 106 24 089 537 22 934 396 23 651 690 12 351 295 29 733 357

Wydatki na obsługę długu 172 323 787 026 985 893 681 547 671 252 582 298 483 986 432 010 448 982 530 614 271 338
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Wykres 20. Subwencje oraz dotacje na rzecz Powiatu Konińskiego 

 

Źródło: GUS/BDL 

Budżet Powiatu Konińskiego charakteryzował się rosnącą kwotą płatności z budżetów środków z UE. 

Wzrost widoczny był po 2016 roku. Pomiędzy 2017 a 2020 roku Powiat Koniński otrzymał ze środków 

UE kwotę przekraczającą 27 mln zł, co świadczy o rosnącej roli kreowania rozwoju przez Powiat.  

Wykres 21. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

 

Źródło: GUS/BDL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotacje celowe ogółem 25 046 00 20 322 18 15 987 46 18 415 61 20 285 64 17 287 76 15 883 37 26 737 17 32 292 41 20 469 51 21 021 19

Dotacje inwestycyjne 10 154 76 4 355 927 368 675 2 436 102 2 646 527 3 184 944 2 102 175 7 007 369 8 904 350 2 329 755 3 733 030

Subencja ogólna 28 835 34 28 906 16 28 514 42 28 247 62 27 793 25 28 069 70 30 137 75 31 690 54 36 092 60 38 273 74 45 711 01

Subwencja cz. oświatowa 15 454 92 16 091 07 16 149 48 15 793 59 15 419 63 15 712 70 16 376 53 15 838 98 16 374 20 19 199 30 23 635 51

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Płatności z budżetów środków UE 7 833 46931 030 937 245 795 1372 215 81371 627 0 6 641 7710 860 05 115 644 631 91

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000



61 

Budżet Powiatu Konińskiego systematycznie poprawiał swoją kondycję, co widoczne było w kwocie 

wydatków odnoszących się do obsługi długu publicznego w relacji do dochodów budżetowych 

ogółem. W 2020 roku wydatków na obsługę długu publicznego Powiatu Konińskiego wynosiły 3,6 zł 

na 1000 zł dochodów budżetowych, w 2011 było to 11,1 zł.  

Wykres 22. Wydatki powiatów w dziale 757 Obsługa długu publicznego na 1000 zł dochodów budżetowych 

ogółem 

 

Źródło: GUS/BDL 

Gminy i Powiat Koniński na tle województwa wielkopolskiego charakteryzowały się dużą 

skutecznością w realizacji projektów finansowych ze środków z UE, co widoczne jest w wielkości 

środków pochodzących z UE w dochodach samorządów w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

Wykres 23. Środki gmin i powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca 

 

Źródło: GUS/BDL 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wielkopolskie 13,7 20,2 15,8 12,4 9,0 6,9 5,9 5,5 6,2 4,5

Powiat koniński 11,1 15,0 11,7 9,3 7,7 5,9 5,0 4,7 5,2 3,6
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Sieć teleinformatyczna 

Wg danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (OKE) dostęp do szerokopasmowego Internetu  

w powiecie konińskim nie był powszechny. Najlepszy dostęp do sieci Internetu miała gmina Stare 

Miasto (81%), a najsłabszy gminy Wierzbinek (37%) i Skulsk (48%).  

Rysunek 24. Odsetek punktów adresowych z dostępem do Internetu pow. 100 Mb/s (UKE) 

 

Źródło: UKE (mapa pokrycia Internetem) 

 

Zarządzanie Powiatem Konińskim  

Wymiar instytucjonalny funkcjonowania Powiatu Konińskiego ma kluczowe znaczenie dla możliwości 

i potencjału rozwoju. Szczególne kompetencje Powiatu Konińskiego dotyczą wymiarów edukacji, 

pomocy społecznej, rynku pracy, opieki zdrowotnej oraz administracji. Warto dodać, iż przestrzeń 

powiatu konińskiego zajmuje powierzchnię 1 578 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym 

miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju.  

Jednostki Organizacyjne Powiatu tworzą: 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie 

 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 
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 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie 

 Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 

W poszczególnych rozdziałach opisano potencjały, potrzeby i plany rozwojowe jednostek 

organizacyjnych obszaru edukacji i pomocy społecznej powiatu. Poniżej przedstawiono najważniejsze 

informacje nt. pozostałych struktur organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego, Powiatowego 

Urzędu Pracy, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie oraz Zarządu Dróg Powiatowych 

w Koninie. 

Z badań ankietowych ww. instytucji powiatu konińskiego wynika, że w okresie od 2012 r. realizowane 

były liczne zadania związane z modernizacją i doposażaniem ich bazy lokalowej oraz usprawnianiem 

jakości świadczonych usług (w tym e-usług), jak również liczne działania związane z zacieśnieniem 

współpracy samorządów i instytucji, tworzeniem i realizacją projektów, opracowaniem dokumentów 

strategicznych dla całego obszaru funkcjonalnego powiatu i Aglomeracji Konińskiej. 

Główne problemy działalności jednostek dotyczą dostępności i jakości usług publicznych. Baza 

lokalowa i dostępność instytucji zostały ocenione nieco wyżej niż umiarkowanie (średnia ocen 3,4) 

i wymagają w dalszym ciągu modernizacji (remonty, termomodernizacja) oraz dalszej poprawy 

dostępności dla osób niepełnosprawnych (ocena średnia 3,4). 

Kadra systematycznie uczestniczy w podnoszeniu wiedzy i wykazuje dużą aktywność w zakresie 

doskonalenia zawodowego. Szkolenia prowadzone są w miarę posiadanych środków finansowych 

w budżecie. Średnia ocen udziału kadr w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje 

i umiejętności w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła 3,8. W zakresie przygotowania kadr i instytucji do 

obsługi osób z niepełnosprawnościami widoczne są większe deficyty (średnia ocen 2,6). Największe 

zapotrzebowanie dotyczy doskonalenia umiejętności w zakresie porozumiewania się językiem 

migowym. 

Największe deficyty pod względem bazy lokalowej, jakości świadczenia usług oraz jakości kadr zgłosił 

Zarząd Dróg powiatowych.   

Kluczowe plany i przedsięwzięcia ww. instytucji dotyczą modernizacji, rozbudowy, remontów 

infrastruktury (w tym termomodernizacji) oraz poprawy jakości świadczonych usług (w tym dalszej 

cyfryzacji i modernizacji usług, doskonalenia kadr), współpracy i doskonalenia organizacji pracy. 
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4. WYMIAR PRZESTRZENNY ROZWOJU POWIATU KONIŃSKIEGO 
 

4.1. Delimitacja przestrzeni powiatu pod względem uwarunkowań 
rozwojowych  
 

Przestrzeń powiatu konińskiego charakteryzuje się zróżnicowanymi, wewnętrznymi 

uwarunkowaniami rozwoju. Uzupełnieniem diagnozy jest delimitacja wybranych zjawisk społeczno-

ekonomicznych oraz przestrzennych, zachodzących na terenie powiatu konińskiego. Delimitacja w 

wymiarze społecznym, ekonomicznym oraz przestrzennym ukazuje wewnętrzne zróżnicowanie 

powiatu konińskiego.  

Delimitację wybranych sfer przeprowadzono na podstawie kilkunastu wskaźników, opisujących 

zjawiska społeczno-gospodarcze. Delimitację oparto na podziale administracyjnym powiatu 

konińskiego na gminy. Poszczególne wartości wskaźników podzielono na 5-stopniową skalę oceny, 

gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą (oceny zgodne były z przyjętą prezentacją 

wybranych wskaźników w opracowaniach graficznych, tj. rysunkach obrazujących rozkład 

przestrzenny wybranych zjawisk). Sumę punktów w wybranych wymiarach wystandaryzowano  

w oparciu o transformację liniową w przedziale od 0,0 do 1,0, gdzie 0,0 oznacza najniższą ocenę, 1,0 

jest oceną najwyższą.  

W wymiarze społecznym do analizy wybrano następujące wskaźniki:  

 Zmiana liczby ludności 2012/2019, 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem 2019, 

 Migracje średnioroczne 2012/2019, 

 Organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców, 

 Czytelnicy bibliotek na 10 tys. mieszkańców,  

 Ćwiczący w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców, 

 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, 

 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców. 

W wymiarze społecznym najniższą wartość wskaźnika wystandaryzowanego notują gminy Wierzbinek 

oraz Wilczyn. W tych gminach odnotowano m. in. niekorzystne zjawiska demograficzne, związane 

z depopulacją, ujemnym saldem migracji, niskim dostępem do edukacji przedszkolnej, znaczną na tle 

powiatu skalą długotrwałego bezrobocia oraz wysokimi na tle powiatu wskaźnikami pomocy 

społecznej.  
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Tabela 14. Wskaźniki dla wymiaru społecznego powiatu konińskiego  

 
Zmiany 

ludności 

Ludność 

poprod. 
Migracje NGO Czyteln. Sport Przedszkol. 

Długotrw. 

bezrob. 

Pomoc 

społ. 
Stand. 

Golina 4 4 4 2 5 1 4 2 4 0,74 

Grodziec  2 4 2 5 4 3 3 5 4 0,83 

Kazimierz Biskupi  4 4 3 1 1 3 3 3 3 0,52 

Kleczew 2 3 2 2 5 5 4 3 3 0,70 

Kramsk 5 4 5 2 1 4 2 2 1 0,57 

Krzymów  5 5 5 1 2 4 4 3 5 0,91 

Rychwał 2 2 1 3 2 3 4 4 3 0,48 

Rzgów  3 4 3 4 3 3 3 4 4 0,78 

Skulsk 2 1 1 3 3 5 3 3 3 0,48 

Sompolno  2 3 2 1 4 5 3 1 2 0,43 

Stare Miasto  5 5 5 3 2 1 5 5 5 1,00 

Ślesin  3 2 3 1 4 2 3 3 1 0,39 

Wierzbinek  1 3 1 2 2 1 1 1 1 0,00 

Wilczyn  1 3 1 2 2 3 1 1 1 0,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 25. Syntetyczny wskaźnik rozwoju powiatu konińskiego w wymiarze społecznym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W wymiarze infrastrukturalnym do analizy wybrano następujące wskaźniki:  

 Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji 2019, 



66 

 Odpady zebrane selektywnie w ogóle odpadów 2019, 

 Udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 2019, 

 Zmiana liczby budynków mieszkalnych w okresie 2012/2019, 

 Mieszkania na 1000 mieszkańców, 

 Odsetek punktów adresowych z dostępem do Internetu pow. 100 Mb/s (UKE). 

W wymiarze infrastrukturalnym najniższą wartość wskaźnika wystandaryzowanego notuje gmina 

Wierzbinek. Niskie wartości uzyskały również pozostałe liczne gminy powiatu konińskiego, jeśli 

punktem odniesienia jest gmina Kleczew, charakteryzująca się najwyższym poziomem rozwoju 

infrastrukturalnego. Rozkład wartości wskaźnika wystandaryzowanego wskazuje na duże 

zróżnicowanie rozwoju powiatu konińskiego pod względem infrastrukturalnym. Problemowe kwestie 

dotyczą m. in. deficytów sieci kanalizacyjnej, słabego wykorzystania narzędzi planowania 

przestrzennego, jak też zróżnicowanego dostępu do Internetu wysokich prędkości.  

Tabela 15. Wskaźniki dla wymiaru infrastrukturalnego powiatu konińskiego 

 Kanalizacja Odpady Planowanie 
Zm. 

mieszk. 
Mieszkania Internet Stand. 

Golina 2 2 1 4 3 2 0,31 

Grodziec  1 5 1 2 2 2 0,23 

Kazimierz Biskupi  4 4 2 3 3 4 0,77 

Kleczew 4 5 5 3 2 4 1,00 

Kramsk 1 3 1 5 2 3 0,38 

Krzymów  2 1 1 5 1 3 0,23 

Rychwał 2 2 5 1 2 3 0,38 

Rzgów  2 5 1 3 2 3 0,46 

Skulsk 2 5 1 2 3 1 0,31 

Sompolno  3 5 1 2 3 3 0,54 

Stare Miasto  2 1 1 5 2 5 0,46 

Ślesin  4 1 2 3 2 3 0,38 

Wierzbinek  1 1 1 2 2 3 0,00 

Wilczyn  4 5 1 1 2 1 0,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 26. Syntetyczny wskaźnik rozwoju powiatu konińskiego w wymiarze infrastrukturalnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W wymiarze ekonomicznym do analizy wybrano następujące wskaźniki:  

 Podmioty w REGON na 10 tys. mieszkańców 2019,  

 Osoby pracujące na 1000 mieszkańców 2019, 

 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 2019, 

 Dochody własne na mieszkańca gmin 2019, 

 Dochody ogółem gmin 2019, 

 Wydatki majątkowe gmin na mieszkańca 2012/2019. 

W wymiarze ekonomicznym najniższą wartość wskaźnika wystandaryzowanego notują gminy Skulsk, 

Wilczyn oraz Kramsk. Gmina Skulsk charakteryzuje się niskim poziomem dochodów własnych, 

dochodów ogółem oraz wydatków majątkowych. Gmina Wilczyn charakteryzuje się niskim poziomem 

dochodów własnych, wysokim na tle powiatu bezrobociem oraz małą liczbą miejsc pracy na swoim 

terenie. Gminę Kramsk charakteryzuje niski poziom wydatków majątkowych oraz mała liczba miejsc 

pracy.  
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Tabela 16.  Wskaźniki dla wymiaru ekonomicznego powiatu konińskiego 

 
Podmioty 

REGON 
Pracujący Bezrobocie 

Dochody 

własne 

gmin 

Dochody 

ogółem 

gmin 

Wydatki 

majątkowe 

gmin 

Stand. 

Golina 5 2 2 2 3 2 0,38 

Grodziec  3 2 5 1 1 3 0,31 

Kazimierz Biskupi  4 2 4 5 4 2 0,69 

Kleczew 2 3 3 5 5 5 0,81 

Kramsk 3 1 2 2 3 1 0,13 

Krzymów  4 3 4 2 2 2 0,44 

Rychwał 4 2 5 2 2 2 0,44 

Rzgów  3 1 5 2 2 4 0,44 

Skulsk 2 2 3 1 1 1 0,00 

Sompolno  3 3 2 3 3 2 0,38 

Stare Miasto  5 5 5 5 4 2 1,00 

Ślesin  5 2 2 4 5 3 0,69 

Wierzbinek  1 2 1 5 2 5 0,38 

Wilczyn  2 1 1 3 1 3 0,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 27. Syntetyczny wskaźnik rozwoju powiatu konińskiego w wymiarze ekonomicznym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4.2 Wymiar przestrzenny polityki rozwoju regionalnego na podstawie 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Wielkopolskiego 
 

Przestrzeń powiatu konińskiego charakteryzuje się znaczną różnorodnością uwarunkowań 

rozwojowych, czego potwierdzeniem są zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Powiatu 

Wielkopolskiego (PZPWW), odnoszące się do obszarów strategicznej interwencji oraz Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku.  

W PZPWW wyodrębniono obszary o najintensywniejszej sile oddziaływania miast na otoczenie,  

w których obserwować można wyraźne powiązania funkcjonalno-przestrzenne. Należą do nich 

miejskie obszary funkcjonalne (MOF): (1) Poznański Obszar Metropolitalny, (2) Aglomeracja Kalisko-

Ostrowska, (3) Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny, (4) Koniński Obszar Funkcjonalny, (5) Leszczyński 

Obszar Funkcjonalny, (6) Pilski Obszar Funkcjonalny. 

Zasięg oddziaływania największych ośrodków miejskich dzieli przestrzeń województwa na sześć 

subregionów. Wsparcie MOF służy wzmacnianiu ich konkurencyjności i zdolności do dyfuzji 

czynników rozwojowych na sąsiednie obszary zurbanizowane i o charakterze rolniczym, oddziałuje na 

wszystkie części województwa i stymuluje rozwój całej Wielkopolski, a także wpływa stabilizująco na 

strukturę osadniczą regionu. Ponadto w Strategii Wielkopolska 2030 wyodrębniono obszary 

funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali regionalnej opisane w PZPWW. Należą do nich:  

(7) Wschodni Obszar Funkcjonalny, (8) Północno-zachodni Obszar Funkcjonalny, (9) Południowo-

zachodni Obszar Funkcjonalny. W granicach tych obszarów znajdują się także niektóre ww. miejskie 

obszary funkcjonalne. Wsparcie na tych obszarach oznacza realizację działań uzupełniających i/lub 

wzmacniających pozytywne oddziaływanie. Pewne interwencje podjęte w MOF stanowią dźwignię 

rozwojową dla obszarów wykraczających znacznie poza ich granice. Obszary funkcjonalne 

szczególnego zjawiska wyróżnia na tle regionu endogeniczny potencjał, który odpowiednio 

wykorzystany będzie stanowić o przewagach konkurencyjnych całego regionu. 

W przypadku krajowych obszarów strategicznej interwencji, wyróżnia się: (10) miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze, (11) obszary zagrożone trwałą marginalizacją leżące w województwie 

wielkopolskim. 

Obszary te cechuje koncentracja czynników społeczno-gospodarczych negatywnie wpływających na 

dynamikę ich rozwoju, wymagających systemowego podejścia w procesie wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego. Jednym z typów obszarów marginalizowanych są peryferia wewnętrzne (położone na 

obrzeżach, granicy województwa). Czynnikiem ich kryzysu jest zła dostępność przestrzenna (czasowa, 

komunikacyjna) do ośrodków wojewódzkich, determinująca brak możliwości efektywnego 

korzystania z bodźców rozwojowych, generowanych przez duże ośrodki miejskie. Tym samym 

interwencje podejmowane na szczeblu regionalnym powinny uwzględniać kontekst zarówno 

międzyregionalny, jak i krajowy – obszary strategicznej interwencji o charakterze krajowym. Działania 

rozwojowe na obszarach peryferyjnych leżących przy granicy administracyjnej województwa powinny 
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być zatem istotnym elementem współpracy na szczeblu ponadregionalnym dążącej do zmniejszenia 

dysproporcji rozwojowych.44 

Rysunek 28. Obszary strategicznej interwencji w wojewódzkie wielkopolskim  

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku 

 

Tabela 17. Obszary strategicznej interwencji w województwie wielkopolskim obejmujące swoim zasięgiem 

powiat koniński  

OSI 
Zasięg  

w przestrzeni 
powiatu 

Uwarunkowania rozwojowe 

Koniński 
Obszar 
Funkcjonalny 

2 gminy miejsko-
wiejskie: Golina i 
Ślesin, 5 gmin 
wiejskich: 
Kazimierz Biskupi, 
Kramsk, 
Krzymów, Rzgów i 
Stare Miasto. 

 Miasto Konin wraz z otoczeniem tworzy Koniński Obszar 
Funkcjonalny (KOF) położony we wschodniej części Wielkopolski. 
KOF pełni funkcje administracyjne, usługowe w szczególności  
w dziedzinie zdrowia, kultury i edukacji.  

 Funkcjonujący przemysł energetyczny wraz z infrastrukturą 
wytwórczą i przesyłową stanowi potencjał dla rozwoju 
innowacyjnej gospodarki.  

 Atutami KOF jest dziedzictwo kulturowe, szczególnie związane  
z kulturą pielgrzymkową, zasoby środowiska przyrodniczego, 

                                                           
44

 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku  
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dobre skomunikowanie wynikające z położenia KOF na przebiegu 
szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym.  

 Ze względu na kumulację negatywnych czynników ograniczających 
rozwój (m.in. utrata funkcji paliwowo-energetycznej, depopulacja,  
starzenie się społeczeństwa, zdegradowane tereny pokopalniane, 
niska aktywność społeczna i niski poziom przedsiębiorczości) 
miasto Konin znalazło się wśród miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

 Konieczne jest wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, 
ukierunkowanych na tworzenie nowych podstaw dla gospodarki 
KOF – przestawienie gospodarki na wielofunkcyjne profile 
działalności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług, 
rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz pobudzenie 
aktywności społecznej, wzrost kompetencji i postaw 
przedsiębiorczych. 

Wschodni 
Obszar 
Funkcjonalny 

Wszystkie gminy 
powiatu 
konińskiego 

 Głównymi jednostkami osadniczymi Wschodniego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF) są Konin, Koło, Słupca, Turek. WOF 
stanowi obszar koncentracji przemysłu wydobywczo-
energetycznego we wschodniej części Wielkopolski.  

 Ze względu na wyczerpywanie złóż kopalin obszar ten 
wymaga wdrożenia działań restrukturyzacyjnych 
ukierunkowanych na określenie nowych funkcji dla 
zlokalizowanych na tym obszarze terenów poprodukcyjnych  
i pogórniczych oraz ukierunkowania przemysłu na produkcję 
innych nośników energii.  

 Szczególnych szans należy upatrywać w rozwoju 
alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki 
geotermalnej i wodoru.  

 Rozwój innych specjalizacji, niezwiązanych bezpośrednio  
z przemysłem paliwowo-energetycznym, pozwoli wykorzystać 
atuty położenia tego obszaru. Ponadto należy podjąć 
działania rekultywacji terenów po odkrywkowej eksploatacji 
węgla brunatnego. 

Obszary 
zagrożone 
trwałą 
marginalizacją 

Wierzbinek  Obszar charakteryzujący się szczególnie niekorzystnymi 
wskaźnikami rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym 
niekorzystną sytuacją demograficzną.  

 Warto również dodać, iż Konin zaliczono do miast tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.  

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku/ Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2020+ 

 

Opis obszarów interwencji, które przedstawione zostały w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2020+, łącznie znaczenie mają następujące:  

 Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Subregionalnego Konin, 

 Wiejski Obszar Funkcjonalny, 

 Wschodni Obszar Funkcjonalny, 

 Obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych, 

 Obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych, 

 Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, 

 Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy, 

 Obszary cenne przyrodniczo, 
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 Obszary ochrony krajobrazów kulturowych, 

 Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych, 

 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, 

 Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

 Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe, 

 Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich. 

Rysunek 29. Koniński Obszar Funkcjonalny  

 

Źródło: opracowanie własne 

W Strategii Wielkopolska 2030 wskazane są interwencje, które pozostają pod bezpośrednim  

oddziaływaniem innych podmiotów niż Samorząd Województwa, w szczególności należą do  

kompetencji rządowych. Do kluczowych dla powiatu konińskiego interwencji należy zaliczyć: 

 Podjąć działania związane ze słabo rozwiniętym układem komunikacyjnym regionu w relacji 

północ-południe. Niezwykle istotnym problemem jest ciągły brak realizacji drogi ekspresowej 

S11 w całym jej przebiegu oraz inwestycji dotyczących dróg krajowych nr 10, 12, 15 i 25. 

 Wspierać rozwój sieci kolejowej Wielkopolski w zakresie budowy linii kolejowych dużych 

prędkości, a także modernizacji linii regionalnych oraz podwyższania standardu przewozów. 

Realizacja inwestycji związanych z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego  

z perspektywy Wielkopolski wiąże się ze zmianami przede wszystkim w obszarze 

infrastruktury kolejowej w regionie.  

o Należy dążyć do rozwoju połączeń i budowy nowych linii i węzłów kolejowych, np. 

budowa linii kolejowej Konin – Turek – Koło. 
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 Wspierać walory przyrodnicze Wielkopolski, szczególnie w zakresie ochrony parków 

narodowych i krajobrazowych. 

 Wspierać rozwój rolnictwa. 

 Wspierać rozwój biznesu. 

 Wspierać Samorząd Województwa w procesie przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji 

energetycznej regionu Wschodniej Wielkopolski i obszarów pokopalnianych m.in. przez 

współsfinansowanie programu dla Wielkopolski Wschodniej. Konieczna w tym zakresie jest 

współpraca lokalnych samorządów, województwa oraz strony rządowej. 

 Kontynuować prace nad kompleksową reformą opieki zdrowotnej. 

 Kontynuować prace nad reformą edukacji i zagwarantować środki samorządom na działania 

dostosowawcze. 

 Kontynuować działania w zakresie polityki mieszkaniowej, m.in. program Mieszkanie Plus. 

Konieczne jest zwiększenie dostępności mieszkań, szczególnie tanich mieszkań czynszowych  

z możliwością wykupienia na własność. 

 Kontynuować inwestycje na odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 przebiegającej 

przez województwo wielkopolskie. Samorząd Województwa podjął już inicjatywy związane  

z rozwojem turystyki wodnej, do której należy m.in. projekt Wielkiej Pętli Wielkopolski.45 

                                                           
45

 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku  
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5. WARUNKI ŻYCIA W POWIECIE KONIŃSKIM W OCENIE BADANYCH 
MIESZKANCÓW 
 

5.1. Cel i uczestnicy badania 
 

Niniejszy rozdział zawiera wyniki z badań społecznych dotyczących różnych obszarów życia  

w powiecie konińskim przeprowadzonych metodą ilościową na zlecenie Starostwa Powiatowego 

w Koninie w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku przez Instytut Badawczy IPC.  

Projektując treść ankiety badawczej zwrócono szczególną uwagę na ocenę zagadnień rozwoju 

lokalnego przez mieszkańców, w tym osoby w wieku 18-34, osoby starsze w wieku 55 i więcej i inne 

interesujące nas grupy, w szczególności osoby o specyficznej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. 

Głównym celem badań było: 

 Określenie aktualnej sytuacji zawodowej mieszkańców oraz poziomu zadowolenia z niej,  

 Określenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej mieszkańców oraz planów na przyszłość w tym 

zakresie, 

 Dokonanie oceny poszczególnych aspektów funkcjonowania powiatu konińskiego przez jego 

mieszkańców, 

 Dokonanie oceny powiatu konińskiego jako przestrzeni do życia przez uczniów, którzy 

pobierają naukę w szkole średniej lub zawodowej na terenie powiatu, 

 Określenie zawodowych planów na przyszłość, które deklarują uczniowie, 

 Określenie roli szkoły w przyszłości zawodowej uczniów, 

 Weryfikacja planów zawodowych zarówno uczniów jak i dorosłych mieszkańców powiatu, 

pod kątem pozostania na jego terenie lub też wyjazdu do innego obszaru. 

Badania przeprowadzono według standardów zalecanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Badaczy Rynku ESOMAR. 

Dobór próby oraz narzędzia badawcze 

Badanie zostało zrealizowane wśród mieszkańców powiatu konińskiego przy wykorzystaniu dwóch 

technik: PAPI oraz CAWI: 

 Technika badawcza PAPI – to bezpośredni wywiad z respondentem. Narzędziem badawczym 

w realizacji badania techniką PAPI jest kwestionariusz badawczy w formie papierowej. 

 Technika badawcza CAWI - to wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony 

WWW – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, 

w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. 

Dane pochodzące z badania poddano analizie z wykorzystaniem programów komputerowych   

przeznaczonych do analizy statystycznej. 
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Tabela 18. Próba badawcza - mieszkańcy 

Dana Ilość % 

Liczba osób biorących w badaniu 475 100 

Liczba mężczyzn 193 40,6 

Liczba kobiet 282 59,4 

Wiek 18-24 45 9,5 

Wiek 25-34 85 17,9 

Wiek 35-44 131 27,6 

Wiek 45-54 96 20,2 

Wiek 55-64 63 13,3 

Wiek 65 i więcej 55 11,6 

Wykształcenie wyższe 109 22,9 

Wykształcenie średnie 235 49,5 

Wykształcenie zawodowe i niższe 131 27,6 

Wolny/a 99 20,8 

Żonaty, zamężna 356 74,9 

Wdowiec, wdowa 20 4,2 

Osoba mieszkająca w budynku wielorodzinnym 229 48,2 

Osoba mieszkająca w domu jednorodzinnym 246 51,8 

 

Tabela 19. Próba badawcza - uczniowie 

Dana Ilość % 

Liczba osób biorących w badaniu 100 100,0 

Liczba mężczyzn 31 31,0 

Liczba kobiet 69 69,0 

Osoba mieszkająca na wsi 73 73,0 

Osoba mieszkająca w mieście 27 27,0 

 

Tabela 20. Profile badanych osób 

Obszar badawczy: 
% 

badanych 
Wyniki badania: 

1. Profil osoby młodej 
(wiek 18-34 lata). 

27,4% Sytuacja zawodowa: 

 Wykształcenie – średnie (52,3%),  

 Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy – tak (79,4%), 

 Długość pozostawania nieaktywnym na rynku pracy (bezrobotnym) – powyżej 1 roku 
(57,1%), 

 Przyczyny brak aktywności na rynku pracy – inne (53,6%) głównie brak atrakcyjnych ofert 
pracy, 

 Formy aktywności na rynku pracy – umowa o pracę (57,7%),  

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy - wyższe ambicje (48,3%), 

 Oczekiwany poziom zarobków – od 25 do 50% więcej niż teraz (55,2%), 

 Jak długo zamierzają być aktywni zawodowo – tak długo jak to możliwe lub do emerytury 
(45,1%), 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – umiarkowane (30,0%), 

 Mobilność na rynku pracy (jak długo dojeżdża do pracy, poziom akceptacji czasu dojazdu) 
– dojazd do 30 minut (45,6%)  oraz akceptacja dojazdu do 30 minut (59,2%), 

 Sposób dojeżdżania do pracy – samochód (61,2%), 

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania) – brak planów zmian (67,7%), jeśli już – nie wymagają wyjazdu poza powiat 
(40,5%46). 

 
Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – zamieszkiwanie z rodzicami (38,5%), 

                                                           
46

 Podana wartość (również w przypadku dalszych profili dla tego wskaźnika) dotyczy odsetka osób, których 
plany zmian obejmują wyjazd poza powiat koniński.  
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Obszar badawczy: 
% 

badanych 
Wyniki badania: 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (50,0%), 

 Ocena dostępności mieszkań – umiarkowana (32,3%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 2,9047, 

 Ocena jakości środowiska -2,9148, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – raczej tak (35,4%), 

 Zaangażowanie w działania lokalne – raczej tak (22,3%), 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (34,6%),  

 Ocena poziomu opieki zdrowotnej – słaba (30,0%). 

2. Profil osoby 
starszej (wiek 55 i 
więcej).  

24,9% Sytuacja zawodowa: 

 Wykształcenie – średnie (46,6%),  

 Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy – tak (83,0%), 

 Długość pozostawania nieaktywnym na rynku pracy (bezrobotnym) – powyżej 1 roku 
(85,9%), 

 Przyczyny brak aktywności na rynku pracy – inne (91,5%) głównie pozostawanie na 
emeryturze, 

 Formy aktywności na rynku pracy – umowa o pracę (72,3%),  

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – niskie zarobki (88,8%), 

 Oczekiwany poziom zarobków – od 25 do 50 oraz od 50 do 100% więcej (44,4%), 

 Jak długo zamierzają być aktywni zawodowo – do emerytury (42,6%), 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – umiarkowane (25,4%), 

 Mobilność na rynku pracy (jak długo dojeżdża do pracy, poziom akceptacji czasu dojazdu) 
– dojazd do 30 minut (44,9%) oraz akceptacja dojazdu do 30 minut (51,0%), 

 Sposób dojeżdżania do pracy – samochód (42,9%), 

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania) – brak planu zmian (97,5%), jeśli już to nie wymagają wyjazdu poza powiat 
(100,0%). 

 
Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – właściciel domu/mieszkania (83,9%), 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (94,1%), 

 Ocena dostępności mieszkań – nie wiem/trudno powiedzieć (42,4%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 2,99, 

 Ocena jakości środowiska – 3,1, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – raczej tak (27,1%), 

 Zaangażowanie w działania lokalne – zdecydowanie nie (42,4%), 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (50,0%),  

 Ocena poziomu opieki zdrowotnej – słaba (29,7%). 

3. Profil osoby 
nieaktywnej 
zawodowo.  

30,5% Sytuacja zawodowa: 

 Wiek – 65 lat i więcej (35,2%), 

 Wykształcenie – średnie (51,7%),  

 Długość pozostawania nieaktywnym na rynku pracy (bezrobotnym) – powyżej 1 roku 
(79,3%), 

 Przyczyny brak aktywności na rynku pracy – inne (63,4%) głównie emerytura, 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – umiarkowane (29,0%), 

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania). – brak planu zmian (76,8%), a jeśli już to nie wymaga ona wyjazdu poza 
powiat (36,4%). 

 
Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – właściciel mieszkania/ domu (67,6%), 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (87,6%), 

 Ocena dostępności mieszkań – nie wiem/trudno powiedzieć (31,7%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 3,03, 

 Ocena jakości środowiska -3,06, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – raczej tak (29,0%), 

 Zaangażowanie w działania lokalne – zdecydowanie nie (31,7%), 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (36,6%),  

 Ocena poziomu opieki zdrowotnej – umiarkowana (31,7%). 

4. Profil osoby 19,4% Sytuacja zawodowa: 

                                                           
47

 W średniej zawierały się średnie oceny dla oferty kulturalnej, oferty rozrywkowej, dostępności do 
gastronomii, dostępności do obiektów handlowych, możliwości uprawiania sportu, możliwości spędzania czasu 
wolnego na łonie natury, dostępności szerokopasmowego Internetu. 
48

 W średniej zawierały się średnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, jakości przyrody, czystości  
i estetyki, poziomu hałasu.  
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Obszar badawczy: 
% 

badanych 
Wyniki badania: 

niezadowolonej ze 
swojej sytuacji na 
rynku pracy. 

 Wiek – 35-44 lata (28,1%), 

 Wykształcenie – średnie (48,4%),  

 Formy aktywności na rynku pracy – umowa o pracę (65,6%),  

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – niskie zarobki (81,2%), 

 Oczekiwany poziom zarobków – od 25 do 50% więcej (34,4%), 

 Jak długo zamierzają być aktywni zawodowo – do emerytury (40,6%), 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – dobre (34,4%), 

 Mobilność na rynku pracy (jak długo dojeżdża do pracy, poziom akceptacji czasu dojazdu) 
– do 30 minut (34,4%) oraz akceptacja dojazdu do 30 minut (61,5%), 

 Sposób dojeżdżania do pracy – samochód (50,0%), 

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania) – plany zmiany swojej sytuacji zawodowej (64,1%), nie wymaga to wyjazdu 
poza powiat (17,1%). 

 
Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – właściciel domu/mieszkania (43,8%), 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (59,4%), 

 Ocena dostępności mieszkań – umiarkowana (29,7%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 2,84, 

 Ocena jakości środowiska – 3,02, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – raczej tak (32,8%), 

 Zaangażowanie w działania lokalne – zdecydowanie nie (28,1%), 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (45,3%),  

 Ocena poziomu opieki zdrowotnej – słaba (34,4%). 

5. Profil osoby, która 
zamierza zmienić 
swoją sytuację 
zawodową. 

20,6 Sytuacja zawodowa: 

 Wiek – 35-44 lata (36,7%), 

 Wykształcenie – średnie (49,0%),  

 Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy- nie (63,1%), 

 Długość pozostawania nieaktywnym na rynku pracy (bezrobotnym) – powyżej 1 roku 
(66,7%), 

 Przyczyny brak aktywności na rynku pracy – inne (45,5%) w tym głównie brak ofert pracy, 

 Formy aktywności na rynku pracy – umowa o pracę (70,8%),  

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – niskie zarobki (81,3%), 

 Oczekiwany poziom zarobków – od 25 do 50% więcej (39,5%), 

 Jak długo zamierzają być aktywni zawodowo – tak długo, jak to możliwe (40,0%), 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – dobre (38,8%), 

 Mobilność na rynku pracy (jak długo dojeżdża do pracy, poziom akceptacji czasu dojazdu) 
– do 30 minut (40,0%), akceptacja dojazdu do 30 minut (61,5%), 

 Sposób dojeżdżania do pracy – samochód (60,0%), 

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania) – plan zmiany (100%), nie wymaga wyjazdu poza powiat (28,6%). 

 
Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym- właściciel domu/mieszkania (52,0%), 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (65,3%), 

 Ocena dostępności mieszkań – umiarkowana (29,6%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 2,95, 

 Ocena jakości środowiska – 3,00, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – raczej tak (34,7%), 

 Zaangażowanie w działania lokalne – raczej tak (24,5%), 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (36,7%), 

  Ocena poziomu opieki zdrowotnej – słaba lub umiarkowana (29,6%). 

6. Profil osoby 
prowadzącej 
działalność 
gospodarczą. 

13,3% Sytuacja zawodowa: 

 Wiek – 35-44 lata (29,5%), 

 Wykształcenie – średnie (47,7%),  

 Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy - tak (84,1%), 

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – niskie zarobki (88,8%), 

 Oczekiwany poziom zarobków – od 25 do 50% więcej (55,6%), 

 Jak długo zamierzają być aktywni zawodowo – tak długo jak to możliwe (43,2%), 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – dobre (31,8%), 

 Mobilność na rynku pracy (jak długo dojeżdża do pracy, poziom akceptacji czasu dojazdu) 
– do 15 minut (43,2%), akceptacja do 30 minut (59,1%), 

 Sposób dojeżdżania do pracy- samochód (52,3%),  

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania) – brak planu zmian (81,8%), a nawet jeśli to nie wymaga wyjazdu poza 
powiat (37,5%). 
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Obszar badawczy: 
% 

badanych 
Wyniki badania: 

Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – właściciel domu/mieszkania (54,5%), 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (77,3%), 

 Ocena dostępności mieszkań – umiarkowana (31,8%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 2,82, 

 Ocena jakości środowiska – 2,98, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – ani tak, ani nie – 34,1%, 

 Zaangażowanie w działania lokalne – ani tak, ani nie – 27,3%, 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (43,2%),  

 Ocena poziomu opieki zdrowotnej – słaba (35,4%). 

7. Profil osoby, która 
zamierza być 
aktywna na rynku 
pracy tak długo jak to 
możliwe. 

38,5% Sytuacja zawodowa: 

 Wiek – 35-44 lata (30,7%), 

 Wykształcenie – średnie (48,0%),  

 Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy – tak (82,7%), 

 Formy aktywności na rynku pracy – umowa o pracę (70,1%),  

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – niskie zarobki (91,7%), 

 Oczekiwany poziom zarobków – od 25 do 50% więcej (44,4%), 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – umiarkowane (26,8%), 

 Mobilność na rynku pracy (jak długo dojeżdża do pracy, poziom akceptacji czasu dojazdu) 
– dojazd do 15 minut (40,9%), akceptacja dojazdu do 30 minut (55,1%), 

 Sposób dojeżdżania do pracy – samochód (57,5%), 

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania) – brak planu zmian (79,5%), nawet jeśli to nie wymaga ona wyjazdu poza 
powiat (30,8%). 

 
Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – właściciel domu/mieszkania (55,9%), 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (62,2%), 

 Ocena dostępności mieszkań – umiarkowana (34,6%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 2,97, 

 Ocena jakości środowiska – 2,98, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – raczej tak (33,1%), 

 Zaangażowanie w działania lokalne – raczej tak (26,0%), 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (32,3%), 

  Ocena poziomu opieki zdrowotnej – słaba (35,4%). 

8. Profil osoby 
dojeżdżającej do 
pracy samochodem. 

57,9% Sytuacja zawodowa: 

 Wiek – 35 – 44 lata (31,4%), 

 Wykształcenie – średnie (44,5%),  

 Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy – tak (83,2%), 

 Formy aktywności na rynku pracy – umowa o pracę (77,5%), 

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – niskie zarobki (97,7%), 

 Oczekiwany poziom zarobków – od 25 do 50% więcej (53,8%), 

 Jak długo zamierzają być aktywni zawodowo – do emerytury (48,4%), 

 Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji – dobre (28,3%), 

 Mobilność na rynku pracy (jak długo dojeżdża do pracy, poziom akceptacji czasu dojazdu) 
– dojazd do 30 minut (40,3%), akceptacja dojazdu do 30 minut (61,8%), 

 Plany odnośnie zmiany pracy (w tym ocena konieczności wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania) – brak planu zmian (79,6%), jeśli już to nie wymaga ona wyjazdu poza 
powiat (23,1%). 

 
Ocena jakości życia: 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – właściciel domu/mieszkania (54,5%), 

 Plany dot. rynku mieszkaniowego – brak planu zmian (61,3%), 

 Ocena dostępności mieszkań – umiarkowana (31,4%), 

 Ocena oferty czasu wolnego – 2,98, 

 Ocena jakości środowiska – 3,01, 

 Zainteresowanie zagadnieniami rozwoju lokalnego – raczej tak (33,0%), 

 Zaangażowanie w działania lokalne, - raczej tak (23,0%), 

 Zaangażowanie w działania społeczne – zdecydowanie nie (33,0%), 

  Ocena poziomu opieki zdrowotnej – słaba (29,8%). 

 

5.2. Wyniki badania 
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5.2.1. Sytuacja zawodowa mieszkańców powiatu  
 

W grupie badawczej mieszkańców powiatu konińskiego prawie połowa (49,5%) to osoby ze średnim 

wykształceniem. Największy udział osób ze średnim wykształceniem wśród respondentów badań 

(52,3%) stanowiły osoby młode (18-34 lat). Wśród osób nieaktywnych zawodowo przeważają 

respondenci z wykształceniem średnim (51,7%) oraz zawodowym niższym (31,7%). Niezadowoleni 

respondenci badań to osoby z wykształceniem wyższym (25%) i średnim (48,4%). Największy udział 

osób z wykształceniem wyższym (36,3%) zauważamy w grupie respondentów, które zamierzają 

pracować tak długo, jak to możliwe oraz wśród przedsiębiorców (31,8%). 

Wykres 24. Wykształcenie mieszkańców powiatu konińskiego 

 

Wg badań z mieszkańcami powiatu 80,6% respondentów badań jest ogólnie zadowolona z sytuacji na 

rynku pracy. Jeszcze nieco większy odsetek  zadowolonych jest  wśród przedsiębiorców ( 84,10%), 

osób 55 plus (83%) oraz tych, którzy zamierzają pracować tak długo, jak to możliwe (82,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 25. Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy 

27,90% 

28,50% 

14,40% 

25,00% 

28,60% 

31,80% 

36,30% 

16,60% 

49,50% 

52,30% 

46,60% 

48,40% 

49,00% 

47,70% 

48,00% 

51,70% 

22,90% 

19,20% 

39,00% 

26,60% 

22,40% 

20,50% 

15,70% 

31,70% 
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Grupa badawcza – osoby młode (w wieku 18-34 … 

Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat … 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze … 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają … 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność … 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają … 

Grupa badawcza – osoby nieaktywne zawodowo … 

Wykształcenie wyższe Średnie Zawodowe Niższe
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Wśród respondentów badań prawie 80 % (79,3%) pozostawało nieaktywnym na rynku pracy powyżej 

roku. Największy odsetek (85,9%) wśród osób starszych – 55 plus. Warto zauważyć że w grupie osób 

młodych 18-34 lata ponad 50 % (57,2%) pozostaje nieaktywnym dłużej niż rok. 

Wykres 26. Długość pozostawania nieaktywnym na rynku pracy 

 

 

 

 

Sytuacja zawodowa mieszkańców powiatu - to najważniejsze: 

 

80,60% 

79,40% 

83,00% 

0,00% 

36,90% 
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82,70% 
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17,30% 
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Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat 
lub więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze swojej 
pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają zmienić 
swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Osoby zadowolone Osoby niezadowolone
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Grupa badawcza – osoby, które zamierzają zmienić 
swoją sytuację zawodową (N=98) 

Do 6 miesięcy Do 1 roku Powyżej 1 roku
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 Mieszkańcy ogólnie są zadowoleni z sytuacji na rynku pracy (80,6%). Prowadzący działalność 

gospodarczą zadowoleni są w nieco większym stopniu (84,1%), choć różnice pomiędzy 

grupami nie są znaczne. 

 Zadowoleni mieszkańcy zamierzają pracować tak długo, jak to możliwe - z tego najwięcej  

w grupie 35-44, są to głównie osoby z wykształceniem średnim i wyższym. 

 Pozostający bez pracy powyżej roku to aż 79,3% ogółu pozostających bez pracy. Główny 

powód braku aktywności – stan zdrowia, a następnie niski poziom wynagrodzeń. 

 Nieaktywni mieszkańcy to paradoksalnie poza grupą powyżej 65 lat (35,2%) – mieszkańcy w 

wieku 35-44. Niezadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej są głównie w wieku 35-44  

(z wykształceniem wyższym i średnim). Oni też chcą zmienić swoją sytuację z przyczyn 

głównie niskich zarobków. 

 Osoby młode mają wyższe wykształcenie niż osoby starsze (wykształcenie średnie i wyższe 

ponad 80%), zadowoleni są ze swojej sytuacji, nieaktywni powyżej roku głównie z przyczyn 

niskich zarobków. 

 Osoby starsze 55+ posiadają głównie wykształcenie średnie i zawodowe niższe (ponad 85%), 

zadowoleni są ze swojej sytuacji, brak aktywności zawodowej głównie z przyczyn 

zdrowotnych. 
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Tabela 21. Sytuacja zawodowa mieszkańców powiatu konińskiego 

Obszar badawczy 
Oceniane 

zagadnienie 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki badania 
dla całej 

populacji) 
(N=475) 

Grupa 
badawcza – 

osoby młode (w 
wieku 18-34 
lata) (N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby starsze 
(w wieku 55 lat 

lub więcej) 
(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić swoją 
sytuację 

zawodową 
(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

pracować tak 
długo, jak to 

możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Wiek 

18-24 9,5% - - 12,5% 16,3% 6,8% 11,0% 8,3% 

25-34 17,9% - - 20,3% 26,5% 20,5% 25,2% 11,0% 

35-44 27,6% - - 28,1% 36,7% 29,5% 30,7% 23,4% 

45-54 20,2% - - 26,6% 17,3% 25,0% 18,1% 8,3% 

55-64 13,3% - - 10,9% 3,1% 13,6% 11,8% 13,8% 

65 i więcej 11,6% - - 1,6% 0,1% 4,6% 3,2% 35,2% 

Wykształcenie 

Wykształcenie 
wyższe 

27,9% 28,5% 14,4% 25,0% 28,6% 31,8% 36,3% 16,6% 

Średnie 49,5% 52,3% 46,6% 48,4% 49,0% 47,7% 48,0% 51,7% 

Zawodowe Niższe 22,9% 19,2% 39,0% 26,6% 22,4% 20,5% 15,7% 31,7% 

Zadowolenie z 
sytuacji na rynku 

pracy 

Tak 80,6% 79,4% 83,0% 0,0% 36,9% 84,1% 82,7% - 

Nie 19,4% 20,6% 17,0% 100,0% 63,1% 15,9% 17,3% - 

Długość 
pozostawania 

nieaktywnym na 
rynku pracy 

Do 6 miesięcy 13,1% 32,1% 5,6% Nd. 27,3% - - - 

Do 1 roku 7,6% 10,7% 8,5% Nd. 6,1% - - - 

Powyżej 1 roku 79,3% 57,2% 85,9% Nd. 66,6% - - - 

Przyczyny brak 
aktywności na 
rynku pracy

49
 

Stan zdrowia 8,3% 3,6% 5,6% Nd. 3,0% - - - 

Wypalenie 
zawodowe 

1,4% 0,0% 1,4% Nd. 0,0% - - - 

Niski poziom 
wynagrodzeń 

4,1% 14,3% 0,0% Nd. 15,2% - - - 

 

 

 

                                                           
49

 Innymi przyczynami wskazywanymi przez osoby chcące zmienić swoją sytuację zawodową były najczęściej poszukiwanie pracy oraz brak ciekawych ofert pracy na rynku.  
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5.2.2. Formy aktywności na rynku pracy 
 

Dominująca formuła aktywności na rynku pracy w powiecie konińskim to umowa o pracę (74,5% 

respondentów badań). Umowa zlecenia jest formułą dla 15,2% zatrudnionych osób młodych  

(w wieku 18-34) oraz 15,6% osób niezadowolonych.  

Wykres 27. Sposób aktywności na rynku pracy 

 

Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – to w opinii respondentów badań przede 

wszystkim ogólne warunki pracy, niskie zarobki, dla młodych równie ważne są wyższe ambicje 

(wynagrodzenia nie są dominujące); dla 55+ ważna staje się odległość do miejsca pracy. 
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0,00% 

70,10% 
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swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Umowa o pracę Umowa zlecenie/dzieło Własna działalność gospodarcza Inna forma
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Wykres 28. Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy 

 

Respondenci badań powiatu konińskiego określili jako oczekiwany wzrost poziomu zarobków –

przedział od 25 do 50% więcej niż obecnie, przy czym osoby 55+ oczekują częściej większych 

podwyżek (do 100%). 

Wykres 29. Oczekiwany poziom wynagrodzeń 
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Osoby młode w wieku 18-34 lata oraz prowadzące działalność gospodarczą  mają nieco większą 

skłonność do aktywności zawodowej tak długo jak to możliwe, w przeciwieństwie do starszych  

i niezadowolonych ze swojej pracy. 

 

Wykres 30. Oczekiwana długość bycia aktywnym zawodowo 

 

 

Formy aktywności na rynku pracy mieszkańców powiatu – to najważniejsze: 

 Dominująca formuła to umowa o pracę, 

 Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy – to przede wszystkim niskie zarobki, dla 

młodych równie ważne są wyższe ambicje (wynagrodzenia nie są dominujące); dla 55+ ważna 

staje się odległość do miejsca pracy, 

 Oczekiwany wzrost poziomu zarobków – dominuje przedział od 25 do 50% więcej niż 

obecnie, przy czym osoby 55+ oczekują częściej większych podwyżek (do 100%), 

 Osoby młode oraz prowadzące działalność gospodarczą  mają nieco większą skłonność do 

aktywności zawodowej tak długo jak to możliwe, w przeciwieństwie do starszych  

i niezadowolonych ze swojej pracy. 
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Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat lub 
więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze swojej 
pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają zmienić 
swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają pracować 
tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Przy możliwości – rezygnacja z pracy Do emerytury Tak długo, jak to możliwe
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Tabela 22. Formy aktywności na rynku pracy mieszkańców powiatu konińskiego  

Obszar badawczy Oceniane zagadnienie 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki badania 
dla całej 

populacji) 
(N=475) 

Grupa badawcza 
– osoby młode 
(w wieku 18-34 

lata) (N=130) 

Grupa badawcza 
– osoby starsze 
(w wieku 55 lat 

lub więcej) 
(N=118) 

Grupa badawcza 
– osoby 

niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa badawcza 
– osoby, które 

zamierzają 
zmienić swoją 

sytuację 
zawodową 

(N=98) 

Grupa badawcza 
– osoby 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa badawcza 
– osoby, które 

zamierzają 
pracować tak 
długo, jak to 

możliwe (N=127) 

Formy aktywności na 
rynku pracy 

Umowa o pracę 74,5% 69,7% 72,3% 65,6% 70,8% 0,0% 70,1% 

Umowa zlecenie/dzieło 9,1% 15,2% 12,8% 15,6% 12,3% 0,0% 11,8% 

Własna działalność 
gospodarcza 

13,3% 13,0% 17,0% 10,9% 12,3% 100,0% 15,0% 

Inna forma 5,2% 8,7% 0,0% 9,3% 7,7% 0,0% 4,7% 

Przyczyny 
niezadowolenia z 
sytuacji na rynku 

pracy 

Odległość do miejsca 
pracy 

23,9% 27,6% 44,4% 29,7% 20,9% 44,4% 19,4% 

Ogólne warunki pracy 44,3% 41,4% 44,4% 56,3% 55,8% 44,4% 36,1% 

Wyższe ambicje 42,0% 48,3% 22,2% 43,8% 44,2% 33,3% 38,9% 

Niskie zarobki 85,2% 22,3% 88,8% 81,2% 81,3% 88,9% 91,7% 

Oczekiwany poziom 
zarobków 

25% więcej niż obecnie 11,4% 6,9% 0,0% 7,8% 4,7% 11,1% 13,9% 

Od 25 do 50% więcej niż 
obecnie 

43,2% 55,2% 44,4% 34,4% 39,5% 55,6% 44,5% 

Od 50 do 100% więcej 
niż obecnie 

23,8% 17,2% 44,4% 29,7% 27,9% 0,0% 25,0% 

100% więcej 6,8% 13,8% 0,00% 9,4% 9,3% 22,2% 8,3% 

Wystarczy obecna 
pensja 

14,8% 6,9% 11,2% 18,7% 18,6% 11,1% 8,3% 

Jak długo zamierzają 
być aktywni 
zawodowo 

Przy możliwości – 
rezygnacja z pracy 

13,6% 9,8% 17,0% 25,0% 23,1% 20,4% 0,0% 

Do emerytury 47,9% 45,1% 42,6% 40,6% 36,9% 36,4% 0,0% 

Tak długo, jak to 
możliwe 

38,5% 45,1% 40,4% 34,4% 40,0% 43,2% 100,0% 
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5.2.3. Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji  
 

Mieszkańcy powiatu konińskiego podobnie ocenili poziom przygotowania zawodowego po 

skończeniu edukacji –  jako dobry bądź umiarkowany.  Osoby niezadowolone ze swojej pracy i chcące 

zmienić sytuację zawodową – oceniają przygotowanie nieco wyżej – jako dobre i uważają, że są 

niedoceniane. Wśród osób prowadzących  działalność – przeważ także ocena dobra. Osoby 

nieaktywne zawodowo:  oceniają swoje przygotowanie umiarkowanie. 

Wykres 31. Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji 
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27,40% 

26,20% 
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Grupa porównawcza (wyniki badania dla całej
populacji) (N=475)

Grupa badawcza – osoby młode (w wieku 18-34 
lata) (N=130) 

Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat 
lub więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze 
swojej pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
zmienić swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Grupa badawcza – osoby nieaktywne zawodowo 
(N=145) 

Bardzo słabe Słabe Umiarkowane Dobre Bardzo dobre
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Tabela 23. Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji 

Obszar badawczy Oceniane zagadnienie 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki 
badania dla 

całej populacji) 
(N=475) 

Grupa 
badawcza – 

osoby młode 
(w wieku 18-34 

lata) (N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby starsze 
(w wieku 55 lat 

lub więcej) 
(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić swoją 
sytuację 

zawodową 
(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

pracować tak 
długo, jak to 

możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Ocena 
przygotowania 

zawodowego po 
skończeniu 

edukacji 

Bardzo słabe 9,5% 8,5% 17,8% 7,8% 6,1% 4,5% 5,5% 12,4% 

Słabe 17,5% 20,8% 19,5% 15,6% 14,3% 20,5% 22,0% 15,8% 

Umiarkowane 26,7% 30,0% 25,4% 25,0% 21,4% 20,5% 26,8% 29,0% 

Dobre 27,4% 26,2% 22,0% 34,4% 38,8% 31,8% 26,0% 28,3% 

Bardzo dobre 18,9% 14,5% 15,3% 17,2% 19,4% 22,7% 19,7% 14,5% 
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5.2.4. Mobilność na rynku pracy 
 

Wśród mieszkańców powiatu – respondentów badań przeważa akceptacja dojazdu do pracy do 30 

minut. Osoby 55+ w nieco większym stopniu oczekują krótszego czasu dojazdu do 15 min, podobnie 

jak niezadowoleni ze swojej pracy. Osoby które prowadzą działalność gosp. i zamierzają zmienić 

swoją sytuację zawodową skłonni są też w większym stopniu do dłuższego dojazdu  do pracy. 

Wykres 32. Akceptacja odległości/czasu dojazdu do pracy 

 

Ponad połowa badanych (57,9%) dojeżdża do pracy samochodem, ponad 1/5 pieszo, a 16,7% 

autobusem. Wśród osób starszych (55 plus) istotnym środkiem transportu jest także autobus 

(26,5%). 
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Grupa porównawcza (wyniki badania dla całej
populacji) (N=475)

Grupa badawcza – osoby młode (w wieku 18-34 
lata) (N=130) 

Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat 
lub więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze 
swojej pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
zmienić swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Akceptacja dojazdu do 15 minut Akceptacja dojazdu do 30 minut

Akceptacja dojazdu do 60 minut Akceptacja dojazdu powyżej 60 minut
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Wykres 33. Sposób dojeżdżania do pracy 

 

Wśród respondentów badań powiatu konińskiego plany zmiany pracy deklaruje 32,3% osób młodych  

i tylko 2,5% osób w wieku powyżej 55 lat. Osoby, które zamierzają zmienić swoją sytuację zawodową 

planują wyjazd poza powiat – (28,6%). 64,1% niezadowolonych i tylko 23,2% nieaktywnych planuje  

zmianę swojej sytuacji zawodowej. 

Wykres 34. Plany odnośnie zmiany swojej sytuacji zawodowej 
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lub więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze 
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Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
zmienić swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
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Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 
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Grupa badawcza – osoby nieaktywne zawodowo … 

Plan zmiany swojej sytuacji zawodowej Brak planu zmiany swojej sytuacji zawodowej
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Wykres 35. Plany odnośnie zmiany swojej sytuacji zawodowej – konieczność wyjazdu poza powiat koniński 

 

 

Mobilność na rynku pracy – to najważniejsze 

 Przeważa akceptacja dojazdu do 30 minut. Osoby 55+ w nieco większym stopniu oczekują też 

krótszego czasu dojazdu wynoszącego do 15 min, podobnie jak niezadowoleni ze swojej 

pracy, 

 Osoby które prowadzą działalność gosp. i zamierzają zmienić swoją sytuację zawodową 

skłonni są też w większym stopniu do dojazdu do 60 min., 

 Sposób dojeżdżania do pracy: samochód, pieszo, autobus. Osoby młode: samochód i pieszo; 

osoby starsze samochód i autobus,  

 Plany odnośnie zmiany pracy - osoby młode aż 1/3 (32,3%) wyraża chęć – co wymaga 

wyjazdu poza powiat.  

 Wśród osób starszych  plan dot. zmiany sytuacji na rynku pracy ma tylko 2,5%. 

 Osoby, które zamierzają zmienić swoją sytuację zawodową planują wyjazd poza powiat – 

28,6%. 

 Nieaktywni zawodowo – prawie 80 % - nie mają planów zmiany swojej sytuacji zawodowej. 
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swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Grupa badawcza – osoby nieaktywne zawodowo 
(N=145) 
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Tabela 24. Mobilność na rynku pracy 

Obszar badawczy Oceniane zagadnienie 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki 
badania dla 

całej populacji) 
(N=475) 

Grupa 
badawcza – 

osoby młode 
(w wieku 18-34 

lata) (N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby starsze 
(w wieku 55 lat 

lub więcej) 
(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić swoją 
sytuację 

zawodową 
(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

pracować tak 
długo, jak to 

możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Mobilność na 
rynku pracy (jak 

długo dojeżdża do 
pracy, poziom 

akceptacji czasu 
dojazdu) 

Dojazd do 15 minut 36,2% 31,1% 32,7% 28,1% 32,3% 43,2% 40,9% - 

Dojazd do 30 minut 40,1% 45,6% 44,9% 34,4% 40,0% 29,5% 39,4% - 

Dojazd do 60 minut 20,7% 22,3% 18,4% 29,7% 23,1% 18,2% 17,3% - 

Dojazd powyżej 60 
minut 

3,0% 1,0% 4,0% 7,8% 4,6% 9,1% 1,6% - 

Akceptacja dojazdu 
do 15 minut 

32,3% 33,0% 38,8% 34,4% 23,1% 27,3% 33,1% - 

Akceptacja dojazdu 
do 30 minut 

55,4% 59,2% 51,0% 57,8% 61,5% 59,1% 55,1% - 

Akceptacja dojazdu 
do 60 minut 

11,7% 7,8% 10,2% 6,3% 12,3% 13,6% 11,0% - 

Akceptacja dojazdu 
powyżej 60 minut 

0,6% 0,0% 0,0% 1,5% 3,1% 0,0% 0,8% - 

Sposób 
dojeżdżania do 

pracy 

Pieszo 21,5% 23,3% 20,4% 23,4% 20,0% 27,3% 22,0% - 

Rower 7,3% 9,7% 6,1% 6,3% 4,6% 9,1% 7,1% - 

Autobus 16,7% 13,6% 26,5% 25,0% 18,5% 6,8% 15,7% - 

Pociąg 3,0% 3,9% 4,1% 1,6% 4,5% 4,5% 2,4% - 

Samochód 57,9% 61,2% 42,9% 50,0% 60,0% 52,3% 57,5% - 

Plany odnośnie 
zmiany pracy (w 

tym ocena 
konieczności 
wyjazdu poza 

miejsce 
zamieszkania) 

Plan zmiany swojej 
sytuacji zawodowej 

20,7% 32,3% 2,5% 64,1% 100,0% 18,2% 20,5% 23,2% 

Brak planu zmiany 
swojej sytuacji 

zawodowej 
79,3% 67,7% 97,5% 35,9% 0,0% 81,8% 79,5% 76,8% 

Zmiana wymaga 
wyjazd poza powiat 

28,6% 40,5% 0,0% 17,1% 28,6% 37,5% 30,8% 36,4% 
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5.2.5. Sytuacja mieszkaniowa 
 

Ponad połowa uczestników badania (59,2%) jest właścicielem mieszkania lub domu. W następnej 

kolejności wskazywano na zamieszkanie z rodzicami (15,8%) lub wynajem mieszkania lub domu  

z rodziną (12,2%). Spośród  badanych ludzi młodych 38,5% mieszka z rodzicami. 

Wykres 36. Ocena sytuacji mieszkaniowej  

 

Zdecydowana większość respondentów (73,1%) nie zamierza w najbliższych latach zmieniać swojej 

sytuacji mieszkaniowej. Wśród ludzi młodych 50% nie ma planów zmiany sytuacji mieszkaniowych, 

17,7% planuje wybudować dom, 16,9% kupić mieszkanie na rynku wtórnym, a 10,8% wskazywało na 

wynajem mieszkania. 
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Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 
55 lat lub więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze 
swojej pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
zmienić swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące 
działalność gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Grupa badawcza – osoby nieaktywne 
zawodowo (N=145) 

Grupa
porównawc
za (wyniki

badania dla
całej

populacji)
(N=475)

Grupa 
badawcza – 

osoby 
młode (w 

wieku 18-34 
lata) 

(N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
starsze (w 

wieku 55 lat 
lub więcej) 

(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowol

one ze 
swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić 
swoją 

sytuację 
zawodową 

(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 
pracować 
tak długo, 

jak to 
możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Wynajem mieszkania/domu z rodziną 12,20% 20,80% 1,70% 21,80% 16,30% 11,40% 11,00% 6,20%

Wynajem mieszkania/domu ze znajomymi 0,80% 1,50% 0,00% 0,00% 1,00% 2,30% 1,60% 0,70%

Właściciel mieszkania/domu 59,20% 30,80% 83,90% 43,80% 52,00% 54,50% 55,90% 67,60%

Zamieszkiwanie z rodzicami 15,80% 38,50% 0,80% 20,30% 21,40% 15,90% 21,30% 11,00%

Zamieszkiwanie mieszkania komunalnego 4,40% 3,80% 5,90% 4,70% 5,10% 4,50% 1,60% 7,60%

Zamieszkiwanie mieszkania socjalnego 1,10% 0,80% 2,50% 1,60% 1,00% 0,00% 1,60% 2,10%

Inne 6,50% 3,80% 5,20% 7,80% 3,20% 11,40% 7,00% 4,80%
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Wykres 37. Plany mieszkaniowe 

 

Uczestnicy badania umiarkowanie ocenili dostępność mieszkań na rynku w powiecie konińskim. 

23,1% ankietowanych nie potrafiło wskazać odpowiedzi na to pytanie, w tym  42,4% osób w wieku 55 

i więcej. 
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Grupa badawcza – osoby 
nieaktywne zawodowo (N=145) 

Grupa
porównawcz

a (wyniki
badania dla

całej
populacji)
(N=475)

Grupa 
badawcza – 

osoby młode 
(w wieku 18-

34 lata) 
(N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
starsze (w 

wieku 55 lat 
lub więcej) 

(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowolo
ne ze swojej 
pracy (N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić 
swoją 

sytuację 
zawodową 

(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 
pracować 
tak długo, 

jak to 
możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Brak planu zmian 73,10% 50,00% 94,10% 59,30% 65,30% 77,30% 62,20% 87,60%

Wynajem mieszkania 4,80% 10,80% 1,70% 7,80% 6,10% 2,30% 7,90% 2,80%

Kupno mieszkania na rynku pierwotnym 2,10% 4,60% 0,00% 6,30% 3,10% 2,30% 2,40% 0,00%

Kupno mieszkania na rynku wtórnym 8,40% 16,90% 0,80% 7,80% 8,20% 4,50% 11,00% 2,80%

Budowa domu jednorodzinnego lub w zabudowie
szeregowej

11,60% 17,70% 3,40% 18,80% 17,30% 13,60% 16,50% 6,80%
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Wykres 38. Ocena dostępności mieszkań 

 

 

Sytuacja mieszkaniowa – to najważniejsze 

 Ocena dostępności mieszkań ogólnie jest umiarkowana (26,9%). 

 Osoby młode: mieszkają z rodzicami lub są właścicielami mieszkania/domu lub wynajmują. 

50% nie mają planu zmian. Jeśli mają to zamierzają wybudować dom, kupić mieszkanie lub 

wynająć. 

 Osoby 55+ : właściciel mieszkania/domu w 83,9%. Nie planują zmian. 
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8,50% 
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10,90% 

9,20% 
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9,40% 

9,70% 

17,10% 

25,40% 

11,90% 

10,90% 

15,30% 

6,80% 

14,20% 

15,20% 

26,90% 

32,30% 

17,80% 

29,70% 

29,60% 

31,80% 

34,70% 

20,70% 

17,50% 

17,70% 

14,40% 

23,40% 

20,40% 

20,60% 

15,70% 

17,20% 

5,10% 

7,60% 

2,50% 

10,90% 

12,20% 

4,50% 

4,70% 

5,50% 

23,10% 

8,50% 

42,40% 

14,20% 

13,30% 

29,50% 

21,30% 

31,70% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Grupa porównawcza (wyniki badania dla całej
populacji) (N=475)

Grupa badawcza – osoby młode (w wieku 18-34 lata) 
(N=130) 

Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat lub 
więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze swojej 
pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają zmienić 
swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają pracować 
tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Grupa badawcza – osoby nieaktywne zawodowo 
(N=145) 

Bardzo słaba Słaba Umiarkowana Dobra Bardzo dobra Nie wiem, trudno powiedzieć
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Tabela 25. Sytuacja mieszkaniowa powiatu 

Obszar 
badawczy 

Oceniane zagadnienie 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki 
badania dla 

całej 
populacji) 
(N=475) 

Grupa 
badawcza – 

osoby młode 
(w wieku 18-

34 lata) 
(N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby starsze 
(w wieku 55 

lat lub więcej) 
(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić swoją 
sytuację 

zawodową 
(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

pracować tak 
długo, jak to 

możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Sytuacja na 
rynku 

mieszkaniowym 

Wynajem mieszkania/domu z 
rodziną 

12,2% 20,8% 1,7% 21,8% 16,3% 11,4% 11,0% 6,2% 

Wynajem mieszkania/domu ze 
znajomymi 

0,8% 1,5% 0,0% 0,0% 1,0% 2,3% 1,6% 0,7% 

Właściciel mieszkania/domu 59,2% 30,8% 83,9% 43,8% 52,0% 54,5% 55,9% 67,6% 

Zamieszkiwanie z rodzicami 15,8% 38,5% 0,8% 20,3% 21,4% 15,9% 21,3% 11,0% 

Zamieszkiwanie mieszkania 
komunalnego 

4,4% 3,8% 5,9% 4,7% 5,1% 4,5% 1,6% 7,6% 

Zamieszkiwanie mieszkania 
socjalnego 

1,1% 0,8% 2,5% 1,6% 1,0% 0,0% 1,6% 2,1% 

Inne 6,5% 3,8% 5,2% 7,8% 3,2% 11,4% 7,0% 4,8% 

Plany dot. rynku 
mieszkaniowego 

Brak planu zmian 73,1% 50,0% 94,1% 59,3% 65,3% 77,3% 62,2% 87,6% 

Wynajem mieszkania 4,8% 10,8% 1,7% 7,8% 6,1% 2,3% 7,9% 2,8% 

Kupno mieszkania na rynku 
pierwotnym 

2,1% 4,6% 0,0% 6,3% 3,1% 2,3% 2,4% 0,0% 

Kupno mieszkania na rynku 
wtórnym 

8,4% 16,9% 0,8% 7,8% 8,2% 4,5% 11,0% 2,8% 

Budowa domu 
jednorodzinnego lub w 
zabudowie szeregowej 

11,6% 17,7% 3,4% 18,8% 17,3% 13,6% 16,5% 6,8% 

Ocena 
dostępności 

mieszkań 

Bardzo słaba 10,3% 8,5% 11,0% 10,9% 9,2% 6,8% 9,4% 9,7% 

Słaba 17,1% 25,4% 11,9% 10,9% 15,3% 6,8% 14,2% 15,2% 

Umiarkowana 26,9% 32,3% 17,8% 29,7% 29,6% 31,8% 34,7% 20,7% 

Dobra 17,5% 17,7% 14,4% 23,4% 20,4% 20,6% 15,7% 17,2% 

Bardzo dobra 5,1% 7,6% 2,5% 10,9% 12,2% 4,5% 4,7% 5,5% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 23,1% 8,5% 42,4% 14,2% 13,3% 29,5% 21,3% 31,7% 
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5.2.5. Ocena jakości życia  
 

Najwyższej ocenianym aspektem funkcjonowania przestrzeni powiatu konińskiego jest dostęp do 

obiektów handlowych. Dostępność do obiektów handlowych najwyżej oceniana jest przez osoby, 

które zamierzają pracować tak długo, jak to możliwe, ale też przez osoby nieaktywne zawodowo,  

w tym osoby starsze. Słabszą ocenę do oferty handlowej  wskazała grupa osób młodszych, jak też 

niezadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej.  

Wysoką ocenę na tle całokształtu ocen posiada aspekt jakości przyrody oraz możliwości spędzania 

wolnego czasu. W tym przypadku większe zróżnicowanie ocen dotyczy możliwości spędzania 

wolnego czasu na łonie przyrody. Najniższe oceny wskazują osoby niezadowolone ze swojej sytuacji 

na rynku pracy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.  

Wśród zagadnień środowiskowych kwestie jakości powietrza, hałasu oraz czystości i estetki otrzymały 

podobną ocenę. Jakość powietrza najgorzej oceniły osoby młode. Na estetykę i czystość zwróciły 

uwagę osoby, które zamierzają pracować tak długo, jak to możliwe. Na hałas zwracają uwagę osoby 

prowadzące działalność gospodarczą.  

Wyraźnie niższe oceny na tle wybranych aspektów jakości życia miały kwestie związane z ofertą czasu 

wolnego, w tym kulturą, rozrywką. Niższa ocena dotyczyła wszystkich badanych grup, przy czym 

niższa była wśród osób młodych. Odwrotnie zaś oceniono kwestie możliwości uprawiania sportu. 

Umiarkowane oceny dostępu do sportu na tle kultury i rozrywki, różniły się pomiędzy starszymi 

osobami (niższe oceny) i młodszymi (wyższe oceny).  

Ocena szerokopasmowego Internetu najniższa była w przypadku osób prowadzących działalność 

gospodarczą.  

Tabela 26. Ocena jakości życia 

 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki 
badania dla 

całej 
populacji) 
(N=475) 

Grupa 
badawcza – 

osoby młode 
(w wieku 18-

34 lata) 
(N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby starsze 
(w wieku 55 

lat lub więcej) 
(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić swoją 
sytuację 

zawodową 
(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

pracować tak 
długo, jak to 

możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Ocena oferty 
kulturalnej 

2,71 2,64 2,70 2,53 2,66 2,64 2,60 2,77 

Ocena oferty 
rozrywkowej 

2,66 2,52 2,67 2,52 2,54 2,61 2,57 2,71 

Ocena dostępności 
do gastronomii 

3,07 2,97 3,07 2,92 2,97 2,84 3,02 3,19 

Ocena dostępności 
do obiektów 
handlowych 

3,36 3,15 3,28 3,02 3,24 3,18 3,35 3,34 

Ocena możliwości 
uprawiania sportu 

3,00 3,05 2,88 2,80 3,06 2,86 3,07 3,1 

Ocena możliwości 
spędzania czasu 

wolnego na łonie 
natury 

3,09 2,99 3,2 2,84 3,14 2,86 3,16 3,17 
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Grupa 
porównawcza 

(wyniki 
badania dla 

całej 
populacji) 
(N=475) 

Grupa 
badawcza – 

osoby młode 
(w wieku 18-

34 lata) 
(N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby starsze 
(w wieku 55 

lat lub więcej) 
(N=118) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić swoją 
sytuację 

zawodową 
(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

pracować tak 
długo, jak to 

możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Ocena jakości 
powietrza 

atmosferycznego 
2,97 2,87 3,08 2,95 2,90 2,89 2,87 3,0 

Ocena dostępności 
szerokopasmowego 

Internetu 
3,04 3,00 3,14 3,27 3,05 2,80 3,06 2,99 

Ocena jakości 

przyrody 
3,18 3,01 3,22 3,16 3,16 3,07 3,13 3,22 

Ocena czystości i 
estetyki 

2,94 2,83 3,05 2,86 2,81 3,14 2,79 2,97 

Ocena poziomu 

hałasu 
3,03 2,95 3,05 3,14 3,14 2,82 3,14 3,03 

 

Mieszkańcy powiatu konińskiego są raczej zainteresowani zagadnieniami rozwoju lokalnego, większe 

zainteresowanie deklarują osoby młode.  

Zaangażowane w działania lokalne zdecydowanie nie są osoby 55+(42,4%). 

Wykres 39. Ocena zaangażowania w sprawy lokalne 
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Grupa porównawcza (wyniki badania dla całej
populacji) (N=475)

Grupa badawcza – osoby młode (w wieku 18-34 
lata) (N=130) 

Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat 
lub więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze swojej 
pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
zmienić swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Grupa badawcza – osoby nieaktywne zawodowo 
(N=145) 

Zdecydowanie nie Raczej nie Ani tak, ani nie Raczej tak Zdecydowanie tak
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Respondenci badań w większości źle ocenili poziom opieki zdrowotnej w powiecie konińskim: 26,7% 

ocena bardzo słaba i 39,1% ocena słaba. Nie ma widocznych różnic wśród grup respondentów.  

Nieznacznie lepiej oceniają opiekę zdrowotną przedsiębiorcy. 

Wykres 40. Ocena poziomu opieki zdrowotnej 

 

 

Ocena elementów jakości życia w powiecie konińskim – to najważniejsze: 

 Najwyżej ocenione aspekty życia (średnia ocen powyżej 3): dostępność do obiektów 

handlowych (3,36), jakość przyrody (3,18), możliwości spędzania czasu wolnego na łonie 

natury (3,09), dostępność do gastronomii (3,07).  

 Najniżej oceniona została oferta rozrywkowa(2,66) i kulturalna (2,71). 

 Osoby młode: najwyżej ocenili dostępność do obiektów handlowych, możliwości uprawiania 

sportu, jakość przyrody,  dostępność do szerokopasmowego Internetu; najniżej ofertę 

rozrywkowa i kulturalną. 

 Osoby 55+ najwyżej ocenili aspekty życia: dostępność do obiektów handlowych, jakość 

przyrody, możliwości spędzania czasu wolnego na  łonie natury. 

 Większe zainteresowanie w sprawy lokalne wykazują osoby młodsze.  

 Mieszkańcy słabo oceniają kwestie związane z opieką zdrowotną.  
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lata) (N=130) 

Grupa badawcza – osoby starsze (w wieku 55 lat 
lub więcej) (N=118) 

Grupa badawcza – osoby niezadowolone ze swojej 
pracy (N=64) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają zmienić 
swoją sytuację zawodową (N=98) 

Grupa badawcza – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (N=44) 

Grupa badawcza – osoby, które zamierzają 
pracować tak długo, jak to możliwe (N=127) 

Grupa badawcza – osoby nieaktywne zawodowo 
(N=145) 

Bardzo słaba Słaba Umiarkowana Dobra Bardzo dobra
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Tabela 27. Ocena zaangażowania w sprawy lokalne 

Obszar badawczy Oceniane zagadnienie 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki 
badania dla 

całej populacji) 
(N=475) 

Grupa 
badawcza – 

osoby młode 
(w wieku 18-

34 lata) 
(N=130) 

Grupa 
badawcza – 

osoby starsze 
(w wieku 55 lat 

lub więcej) 
(N=118) 

Grupa badawcza 
– osoby 

niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

zmienić swoją 
sytuację 

zawodową 
(N=98) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa 
badawcza – 
osoby, które 
zamierzają 

pracować tak 
długo, jak to 

możliwe 
(N=127) 

Grupa 
badawcza – 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Zainteresowanie 
zagadnieniami 

rozwoju lokalnego 

Zdecydowanie nie 11,6% 6,9% 19,5% 10,9% 4,2% 11,4% 6,3% 13,8% 

Raczej nie 14,9% 16,9% 16,1% 21,9% 17,3% 15,9% 13,4% 15,9% 

Ani tak, ani nie 22,9% 22,3% 16,9% 20,3% 22,4% 34,1% 28,3% 23,4% 

Raczej tak 31,5% 35,4% 27,2% 32,8% 34,7% 29,5% 33,1% 29,0% 

Zdecydowanie tak 18,9% 18,5% 20,3% 14,1% 21,4% 9,1% 18,9% 17,9% 

Zaangażowanie w 
działania lokalne 

Zdecydowanie nie 26,5% 21,5% 42,4% 28,1% 18,4% 20,4% 19,7% 31,7% 

Raczej nie 17,5% 20,8% 11,0% 18,8% 21,4% 18,2% 16,5% 16,6% 

Ani tak, ani nie 19,6% 19,2% 20,3% 18,8% 17,3% 27,3% 23,6% 20,0% 

Raczej tak 21,5% 22,3% 16,1% 20,2% 24,5% 18,2% 26,0% 17,2% 

Zdecydowanie tak 14,9% 16,2% 10,2% 14,1% 18,4% 15,9% 14,2% 14,5% 

Zaangażowanie w 
działania 

społeczne 

Zdecydowanie nie 36,6% 34,6% 50,0% 45,4% 36,7% 43,2% 32,3% 36,6% 

Raczej nie 21,7% 21,6% 19,5% 21,9% 26,5% 15,9% 21,3% 24,8% 

Ani tak, ani nie 13,7% 13,8% 10,2% 10,9% 15,4% 18,2% 11,0% 13,1% 

Raczej tak 15,2% 16,2% 9,3% 10,9% 12,2% 15,9% 19,7% 14,5% 

Zdecydowanie tak 12,8% 13,8% 11,0% 10,9% 9,2% 6,8% 15,7% 11,0% 
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Tabela 28. Ocena poziomu opieki zdrowotnej 

Obszar 
badawczy 

Oceniane 
zagadnienie 

Grupa 
porównawcza 

(wyniki badania 
dla całej 

populacji) 
(N=475) 

Grupa badawcza 
– osoby młode 
(w wieku 18-34 

lata) (N=130) 

Grupa badawcza 
– osoby starsze 
(w wieku 55 lat 

lub więcej) 
(N=118) 

Grupa badawcza 
– osoby 

niezadowolone 
ze swojej pracy 

(N=64) 

Grupa badawcza 
– osoby, które 

zamierzają 
zmienić swoją 

sytuację 
zawodową 

(N=98) 

Grupa badawcza 
– osoby 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
(N=44) 

Grupa badawcza 
– osoby, które 

zamierzają 
pracować tak 
długo, jak to 

możliwe (N=127) 

Grupa badawcza 
– osoby 

nieaktywne 
zawodowo 

(N=145) 

Ocena 
poziomu 

opieki 
zdrowotnej 

Bardzo słaba 26,7% 27,7% 26,3% 26,6% 28,6% 25,0% 24,4% 24,1% 

Słaba 30,1% 30,0% 29,7% 34,4% 29,6% 25,0% 35,4% 28,3% 

Umiarkowana 26,1% 26,2% 22,8% 17,2% 29,6% 31,8% 25,2% 31,7% 

Dobra 12,2% 11,5% 12,7% 17,2% 7,1% 6,8% 11,8% 9,7% 

Bardzo dobra 4,7% 4,6% 8,5% 4,6% 5,1% 11,4% 3,2% 6,2% 
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5.2.5. Ocena jakości życia i szans edukacyjnych oraz rozwojowych w opinii uczniów 
szkół średnich w powiecie konińskim   
 

Tabela 29. Uczestnicy badania - uczniowie 

Obszar badawczy: Odpowiedź 

Wynik dla osób 
oceniających 
dobrze szkołę 

pod kątem 
przyszłych szans 

rozwoju 

Wynik ogółem 

Płeć 
Kobieta 68,5% 69,0% 

Mężczyzna 31,5% 31,0% 

Miejsce zamieszkania 
Wieś 66,7% 73,0% 

Miasto 33,3% 27,0% 

 

Uczniowie lepiej niż pozostali mieszkańcy oceniają obszar powiatu jako ogólnej przestrzeni. Najwyżej 

uczniowie ocenili  powiat jako ogólną przestrzeń do życia  oraz pod kątem spędzania czasu wolnego  

i kultury. Najniżej - jako miejsca do rozwijania swojego biznesu. 

Wykres 41. Ocena jakości życia ogółem 
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Wykres 42. Ocena pod kątem pracy i zarabiania 

 

Wykres 43. Ocena pod kątem rekreacji i wypoczynku 
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Wykres 44. Powiat jako miejsce rozwijania biznesu 

 

 

Tabela 30. Ocena jakości życia w opinii uczniów szkół średnich 

Obszar badawczy: Odpowiedź 

Wynik dla osób 
oceniających 
dobrze szkołę 

pod kątem 
przyszłych szans 

rozwoju 

Wynik dla ogólnej 
populacji 

Ocena powiatu jako ogólnej 
przestrzeni do życia 

1 – w ogóle nie 
atrakcyjne 

0,0% 2,0% 

2 18,5% 21,0% 

3 37,0% 45,0% 

4 35,2% 27,0% 

5 – bardzo atrakcyjne 9,3% 5,0% 

Średnia arytmetyczna 3,35 3,12 

Ocena powiatu pod kątem 
pracy oraz zarobku 

1 – w ogóle nie 
atrakcyjne 

7,4% 13,0% 

2 25,9% 31,0% 

3 42,6% 42,0% 

4 18,5% 11,0% 

5 – bardzo atrakcyjne 5,6% 3,0% 

Średnia arytmetyczna 2,89 2,60 

Ocena powiatu pod kątem 
wypoczynku i rekreacji 

1 – w ogóle nie 
atrakcyjne 

9,2% 11,0% 

2 22,2% 25,0% 

3 35,2% 36,0% 

4 27,8% 23,0% 

5 – bardzo atrakcyjne 5,6% 5,0% 

Średnia arytmetyczna 2,98 2,86 

Ocena powiatu pod kątem 
spędzania czasu wolnego i 

kultury 

1 – w ogóle nie 
atrakcyjne 

7,4% 8,0% 

2 20,4% 23,0% 

3 25,9% 34,0% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

1 – w ogóle nie atrakcyjne 

2

3

4

5 – bardzo atrakcyjne 

Wynik dla wszystkich ubadanych uczniów Uczniowie
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4 37,0% 27,0% 

5 – bardzo atrakcyjne 9,3% 8,0% 

Średnia arytmetyczna 3,20 3,04 

Ocena powiatu jako miejsca 
do rozwijania swojego 

biznesu 

1 – w ogóle nie 
atrakcyjne 

14,8% 20,0% 

2 18,5% 26,0% 

3 51,8% 45,0% 

4 9,3% 6,0% 

5 – bardzo atrakcyjne 5,6% 3,0% 

Średnia arytmetyczna 2,72 2,46 

 

Plany edukacyjne po skończeniu szkoły  deklarowane przez uczestników badań to: :  

 Kontynuowanie edukacji (3,76), 

 Kontynuowanie edukacji przy jednoczesnym podejmowaniu pracy zarobkowej (3,59), 

 Zakończenie edukacji oraz poszukiwanie pracy poza terenem powiatu (3,15), 

 Założenie własnego biznesu, bez posiadania pomysłu na ten moment (2,5), 

 Najmniej popularne w opinii uczniów jest założenie własnego biznesu, przy jednoczesnym 

posiadaniu pomysłu na niego w tym momencie (2,15).   

Wykres 45. Plany po skończeniu edukacji 
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Tabela 31. Plany życiowe po skończeniu edukacji 

Plany po skończeniu szkoły – 
zakończenie edukacji 

Odpowiedź Wynik 
Wynik dla ogólnej 

populacji 

Poszukiwanie pracy na 
terenie powiatu 

1 35,2% 35,0% 

2 20,4% 22,0% 

3 18,5% 21,0% 

4 18,5% 15,0% 

5 7,4% 7,0% 

Średnia arytmetyczna 2,43 2,43 

Zakończenie edukacji oraz 
poszukiwanie pracy poza 

terenem powiatu 

1 14,8% 10,0% 

2 22,2% 15,0% 

3 16,7% 31,0% 

4 25,9% 22,0% 

5 20,4% 22,0% 

Średnia arytmetyczna 3,15 3,15 

Kontynuowanie edukacji 

1 13,0% 18,0% 

2 7,4% 10,0% 

3 13,0% 12,0% 

4 24,1% 22,0% 

5 42,5% 38,0% 

Średnia arytmetyczna 3,76 3,76 

Kontynuowanie edukacji przy 
jednoczesnym podejmowaniu 

pracy zarobkowej 

1 9,3% 13,0% 

2 11,1% 9,0% 

3 20,4% 21,0% 

4 29,6% 26,0% 

5 29,6% 31,0% 

Średnia arytmetyczna 3,59 3,59 

Założenie własnego biznesu, 
bez posiadania pomysłu na 

ten moment 

1 29,6% 38,0% 

2 25,9% 22,0% 

3 20,4% 21,0% 

4 13,0% 10,0% 

5 11,1% 9,0% 

Średnia arytmetyczna 2,50 2,50 

Założenie własnego biznesu, 
przy jednoczesnym 

posiadaniu pomysłu na niego 
w tym momencie 

1 51,9% 52,0% 

2 14,8% 16,0% 

3 11,1% 12,0% 

4 11,1% 9,0% 

5 11,1% 11,0% 

Średnia arytmetyczna 2,15 2,15 

 

Wśród najważniejszych czynników dla podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej 

respondenci badań wymieniali: odwagę, pewność siebie, pomysł na biznes, kapitał początkowy, 

finansowanie. Nisko oceniono wiedzę specjalistyczną i  współpracę. 
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Wykres 46. Ocena czynników ważnych dla podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej 

 

Tabela 32. Ocena czynników ważnych dla podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej 

Obszar badawczy: Wynik 
Wynik dla ogólnej 

populacji 

Ogólna wiedza nt. działalności 
gospodarczej 

3,43 3,43 

Wiedza specjalistyczna 3,22 3,22 

Odwaga, pewność siebie 3,96 3,96 

Kapitał początkowy, 
finansowanie 

3,74 3,74 

Pomoc/wsparcie doradcze 3,43 3,43 

Pomysł na biznes 3,87 3,87 

Partnerstwo/współpraca 3,17 3,17 

 

W opinii uczestników badań stosunkowo dobrze zostały ocenione możliwości, jakie stwarza szkoła  

w zakresie znalezienia w przyszłości atrakcyjnego zatrudnienia (średnia ocen 4,3). Niżej oceniono 

wiedzę na temat działalności gospodarczej (średnia ocen 3,35). 

Tabela 33. Stan wiedzy nt. działalności gospodarczej i ocena szans jakie daje szkoła 

Obszar badawczy Odpowiedź Wynik 
Wynik dla ogólnej 

populacji 

Wiedza na temat działalności 
gospodarczej 

1 8,8% 8,1% 

2 4,3% 2,7% 

3 34,8% 48,6% 

4 47,8% 35,2% 

5 4,3% 5,4% 

Średnia arytmetyczna 3,35 3,35 

Ocena możliwości, jakie 
stwarza szkoła w zakresie 
znalezienia w przyszłości 

atrakcyjnego zatrudnienia 

1 0,0% 4,0% 

2 0,0% 15,0% 

3 0,0% 27,0% 

4 70,4% 38,0% 

5 29,6% 16,0% 

Średnia arytmetyczna 4,30 4,30 

 

 

PODSUMOWANIE  WYNIKÓW  BADAŃ – TO NAJWAŻNIEJSZE: 
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 Sytuację zawodową mieszkańców powiatu konińskiego ocenić można jako dobrą. 

Zdecydowana większość z nich wyraziła zadowolenie ze swojej sytuacji na rynku pracy. 

Jedynie 19,4% wyraziło niezadowolenie, którego główną przyczyną są niskie zarobki. Dla osób 

młodych równie ważne są wyższe ambicje (wynagrodzenia nie są dominujące); dla osób 

starszych 55+ ważna staje się odległość do miejsca pracy. 

 Problemem nadal w powiecie konińskim jest bezrobocie. Wśród respondentów badań prawie 

80 % (79,3%) pozostawało nieaktywnym na rynku pracy powyżej roku, a tego największy 

odsetek (85,9%) wśród osób starszych – 55 plus. Warto zauważyć że w grupie osób młodych 

18-34 lata ponad 50 % (57,2%) pozostaje nieaktywnym dłużej niż rok. 

 Około  1/3 (32,3%) młodych respondentów powiatu konińskiego deklaruje plany zmiany 

pracy i tylko 2,5% osób w wieku  55  i więcej. Osoby, które zamierzają zmienić swoją sytuację 

zawodową odpowiedziały, że będzie się to wiązało z koniecznością wyjazdu poza powiat – 

(28,6%).  

 Sytuacja mieszkaniowa mieszkańców powiatu wśród ludzi młodych nie jest zadowalająca. 

Nadal 38,5% mieszka z rodzicami  50% z nich nie ma planów zmiany sytuacji mieszkaniowych, 

17,7% planuje wybudować dom, 16,9% kupić mieszkanie na rynku wtórnym, a 10,8% 

wskazywało na wynajem mieszkania.  

 Ocena jakości poszczególnych elementów życia w powiecie przez mieszkańców jest 

umiarkowana. Najwyżej ocenione aspekty życia (średnia ocen powyżej 3): dostępność do 

obiektów handlowych (3,36), jakość przyrody (3,18), możliwości spędzania czasu wolnego na 

łonie natury (3,09), dostępność do gastronomii (3,07). Najniżej oceniona została oferta 

rozrywkowa(2,66) i kulturalna (2,71). 

 Osoby młode: najwyżej ocenili dostępność do obiektów handlowych, możliwości uprawiania 

sportu, jakość przyrody, dostępność do szerokopasmowego Internetu; najniżej ofertę 

rozrywkowa i kulturalną. Osoby 55+ najwyżej ocenili aspekty życia: dostępność do obiektów 

handlowych, jakość przyrody, możliwości spędzania czasu wolnego na łonie natury. Średnie 

oceny mieszczą się w przedziale od 2,79 (oferta rozrywkowa) do 3,10 (dostępność obiektów 

handlowych).  

 Najmłodsi respondenci badań – uczniowie powiatu konińskiego lepiej niż pozostali 

mieszkańcy oceniają obszar powiatu jako ogólnej przestrzeni, z tego najwyżej jako ogólna 

przestrzeń do życia  oraz pod kątem spędzania czasu wolnego i kultury. Najniżej - jako 

miejsca do rozwijania swojego biznesu. 

 Plany edukacyjne po skończeniu szkoły  deklarowane przez uczestników badań to 

kontynuowanie edukacji (3,76) oraz edukacja przy jednoczesnym podejmowaniu pracy 

zarobkowej (3,59). Najmniej popularne w opinii uczniów jest założenie własnego biznesu. 
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6. PODSUMOWANIE DIAGNOZY, ANALIZA SWOT 
 

Syntezę powyżej opisanych zjawisk i czynników rozwojowych, w tym problemów, barier oraz 

potencjałów miasta i szans rozwojowych ujęto w postaci klasycznej analizy SWOT.  

Analiza SWOT obejmuje analizę:  

 Mocnych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych (endogenicznych), czyli elementów 

rzeczywistości mających pozytywny charakter z punktu widzenia jego przyszłego rozwoju, 

 Słabych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze, 

 Szans, tj. uwarunkowań zewnętrznych (egzogenicznych) o charakterze pozytywnym. Jako 

szanse uwzględnione zostały te zagadnienia, których źródła leżą poza obszarem powiatu 

konińskiego lub poza zakresem kompetencji władz publicznych działających na jej obszarze, 

 Zagrożeń, tj. uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na rozwój powiatu 

konińskiego, których źródła leżą poza obszarem gminy lub poza zakresem kompetencji władz 

publicznych działających na jej obszarze.  

Tabela 34. Analiza SWOT 

Mocne strony 
Sfera środowiskowa: 

1. Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe sprzyjające rozwojowi funkcji turystycznej 

i rekreacyjnej, w tym występowanie naturalnych jezior. 

2. Zasoby wód geotermalnych w północnej i północno-wschodniej części powiatu, sprzyjające 

rozwojowi odnawialnych źródeł energii. 

3. Wysoki odsetek powierzchni powiatu (40,7%) objęty ochroną przyrody, sprzyjający zachowaniu 

bioróżnorodności oraz rozwojowi funkcji turystyczno-rekreacyjnej.   

4. Opracowany i wdrażany w powiecie konińskim Program ochrony środowiska, który integruje 

działania na rzecz środowiska.  

 

Sfera społeczna: 

5. Względnie korzystna sytuacja demograficzna w przestrzeni powiatu, związana ze stabilną liczbą 

ludności, dodatnim saldem migracji oraz dodatnim przyrostem naturalnym. 

6. Rosnąca aktywność organizacji pozarządowych, wspierana przez działalność samorządu 

lokalnego.  

7. Rozwinięte zaplecze instytucjonalne kultury, realizujące szereg aktywność i działań na rzecz 

mieszkańców oraz rosnące zainteresowanie udziałem w kulturze wśród mieszkańców.  

8. Rozwinięte zaplecze instytucjonalne sportu i rekreacji oraz rosnące zainteresowanie udziałem 

mieszkańców w zorganizowanej ofercie klubów sportowych.  

9. Zasoby dziedzictwa kulturowego, w tym występowanie miejsc kultu religijnego o istotnym 

znaczeniu w skali kraju. Przebieg historycznych szlaków kulturowych.  

10. Wysoki i rosnący potencjał instytucjonalny powiatowych instytucji oświatowych, które 

zrealizowały szereg działań modernizacyjnych w zakresie infrastruktury, podnoszenia jakości 

usług, rozwoju zasobów kadrowych, wymagające jednak dalszego wsparcia.  

11. Realizowane działania wspierające uzdolnionych uczniów i wyrównujące szanse edukacyjne.  
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12. Rozwinięty, zintegrowany potencjał instytucjonalny systemu pomocy społecznej, posiadający 

szczególne kompetencje w zakresie realizacji działań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, 

wymagający dalszego wsparcia, w szczególności zapewnienia specjalistycznej kadry, 

finansowania i współpracy.  

13. Poprawiający się stan i dostępność zasobów mieszkaniowych.  

14. Niskie wskaźniki przestępczości.   

 

Sfera gospodarczo-ekonomiczna 

15. Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne i komunikacyjne w przestrzeni kraju. 

16. Atrakcyjność inwestycyjna powiatu konińskiego, w tym dostępne tereny inwestycyjne 

w korzystnej lokalizacji drogowej.  

17. Poprawiający się na terenie powiatu konińskiego zasięg usług komunikacyjnych.  

18. Systematyczna poprawa stanu i standardu dróg oraz rozwój dróg i ścieżek rowerowych 

w przestrzeni powiatu. 

19. Doświadczone instytucje wspierające przedsiębiorczość.  

20. Istniejący stan i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej, w tym walory przyrodnicze, 

dziedzictwo kulturowe oraz niewykorzystane tereny pokopalniane.  

21. Rozwinięty potencjał instytucjonalny zarządzania powiatem, w tym doświadczenie w zakresie 

realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych, doświadczenie w integrowaniu 

działań rozwojowych, wymagające dalszego wspierania, w szczególności w zakresie rozwoju 

kadrowego, rozwoju infrastruktury i rozwiązań informatycznych.  

 

Słabe strony 

Sfera środowiskowa: 

1. Zły stan wód powierzchniowych, związany m. in. z rozwiniętą funkcją przemysłową, rolniczą oraz 

urbanizacją. 

2. Obniżający się poziom wód w jeziorach, deficyt wód przepływowych (Warta, Noteć), lej 

depresyjny związany z działalnością wydobywczą.  

3. Niski stopień rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

4. Niski udział odpadów zbieranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów. 

5. Umiarkowany potencjał dla rozwoju rolnictwa, związany z występowaniem słabych, 

nieurodzajnych gleb. 

 

Sfera społeczna: 

6. Duże wewnętrzne zróżnicowanie struktury wiekowej ludności oraz migracji. 

7. Zjawiska starzenia się społeczeństwa powiatu, której przejawem jest wzrost potrzeb socjalnych, 

pomocy społecznej, opieki zdrowotnej. 

8. Zjawiska ograniczające aktywność ekonomiczną mieszkańców, związane m in. ze starzeniem się 

społeczeństwa, potrzebą pogodzenia opieki nad osobami zależnymi, przy jednoczesnym 

kurczeniu się liczby ludności w wieku produkcyjnym, odpływem migracyjnym młodych.  

9. Zróżnicowany poziom dostępności do opieki przedszkolnej w powiecie konińskim, 

z przestrzeniami o niskich wskaźnikach opieki.  

10. Występujące problemy społeczne o znacznej na tle kraju i województwa skali, pomimo spadku 

liczby osób i rodzin ogółem korzystających z pomocy społecznej. Znaczne zróżnicowanie skali 
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i natężenia problemów społecznych w przestrzeni powiatu.  

11. Szczególna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w wybranej części powiatu 

konińskiego, w szczególności na terenie gmin Wierzbinek oraz Wilczyn, w tym niekorzystnych 

zjawisk demograficznych, związanych z depopulacją, ujemnego salda migracji, niskiego dostępu 

do edukacji przedszkolnej, znacznej na tle powiatu skali długotrwałego bezrobocia oraz wysokich 

na tle powiatu wskaźników pomocy społecznej. 

12. Niski poziom dostępności do zasobów mieszkaniowych, w tym w przypadku osób młodych 

związany z dużymi kosztami zakupu mieszkania w relacji do dochodów.  

13. Umiarkowana ocena oferty czasu wolnego, w tym oferty kulturalnej i rozrywkowej przez 

mieszkańców powiatu, w szczególności przez osoby młode.  

 

Sfera gospodarczo-ekonomiczna: 

14. Słabość i niski poziom konkurencyjności lokalnej gospodarki, której istotną rolę odgrywa 

rolnictwo. Niski poziom wzrostu zatrudnienia na tle województwa, niższy poziom wynagrodzeń.  

15. Wysoki na tle województwa i rosnący poziom bezrobocia. Znaczna skala szczególnych zjawisk 

bezrobocia, w tym długotrwałego oraz wśród osób młodych.  

16. Znaczne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego przestrzeni powiatu, widoczne w dochodach 

własnych gmin.  

17. Niska zdolność budżetu Powiatu Konińskiego do finansowania działań rozwojowych w oparciu 

o środki własne, wynikające m. in. z niższego poziomu dochodów mieszkańców (udział w PIT), 

znacznych potrzeb rozwojowych (duża przestrzeń powiatu).  

18. Zróżnicowany i jednocześnie niski w wybranych przestrzeniach powiatu dostęp do 

szerokopasmowego Internetu.  

19. Niska ocena szans rozwoju w oparciu o własny biznes wśród młodych osób, w tym deficyt 

wiedzy młodych nt. możliwości i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

kluczowych czynników sukcesu, np. słabe postrzeganie potencjału współpracy i współdziałania.  

20. Niski udział powierzchni powiatu objęty miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Szanse 

1. Zachodzące, pozytywne zmiany w wymiarze gospodarczym w kraju, województwie i na terenie 

powiatu, związane ze wzrostem liczby podmiotów gospodarczych, wzrostem wynagrodzeń – 

wspierane przez dalsze procesy modernizacji infrastruktury drogowej. 

2.  Proces sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Wschodniej Wielkopolski i obszarów 

pokopalnianych m.in. przez współsfinansowanie programu dla Wielkopolski Wschodniej. 

3. Realizacja skoordynowanych działań rozwojowych w wymiarach funkcjonalnych w odniesieniu 

do województwa wielkopolskiego, skutkujące koncentracją sił i środków, w tym na rzecz 

Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego.  

4. Rozwój sieci kolejowej Wielkopolski w zakresie budowy linii kolejowych dużych prędkości,  

a także modernizacji linii regionalnych oraz podwyższania standardu przewozów, w tym np. 

budowa linii kolejowej Konin – Turek – Koło. 

5. Inwestycje na odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 przebiegającej przez województwo 

wielkopolskie związane z rozwojem turystyki wodnej, do której należy m.in. projekt Wielkiej 

Pętli Wielkopolski. 
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6. Koordynacja działań administracji, służb, instytucji oraz organizacji społecznych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

7. Funkcjonujące szkoły wyższe w Koninie: PWSZ, WSKM, w tym możliwość dostosowania 

kształcenia do potrzeb rynku oraz wdrażanie prac BR oraz potencjał wykształconej kadry 

inżynieryjno-techniczna. 

 

Zagrożenia 

1. Zmiana profilu gospodarczego powiatu konińskiego i szerzej Wielkopolski Wschodniej, związanej 

z transformacją węglową, w tym ryzyko utraty dochodów dla znacznej liczby rodzin z terenu 

powiatu oraz samorządów.   

2. Negatywne procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w przestrzeni miasta Konina, z którym 

przestrzeń powiatu konińskiego jest silnie związana funkcjonalnie, w tym depopulacja, starzenie 

się społeczeństwa miasta. 

3. Brak zaspokojenia zawodowego, w szczególności młodych osób, skutkujące odpływem 

migracyjnym do innych lokalizacji w przestrzeni kraju oraz za granicę (drenaż zasobów przez 

konkurencyjne ośrodki). 

4. Zagrożenia powodziowe. 

5. Zmiany klimatu i negatywne skutki dla społeczności, środowiska i gospodarki, w tym szczególnie 

związane z deficytem wody.  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 



113 

7. SPIS MAP, WYKRESÓW I TABEL 
 

Rysunek 1. Powiat koniński ..................................................................................................................... 2 

Rysunek 2. Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w powiecie konińskim w 2019 roku .... 5 

Rysunek 3. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów w 2019 roku ............................. 6 

Rysunek 4. Lesistość w powiecie konińskim ............................................................................................ 7 

Rysunek 5. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem (%) .......................................................................................... 10 

Rysunek 6. Zmiany liczby ludności (2019/2012) ................................................................................... 11 

Rysunek 7. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w powiecie konińskim w 2019 roku ............. 12 

Rysunek 8. Migracje w ujęciu średniorocznym na 1000 ludności (2019/2012) .................................... 13 

Rysunek 9. Organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim .......................... 17 

Rysunek 10. Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców ....................................................................... 19 

Rysunek 11. Ćwiczący w klubach na 10 tys. ludności ............................................................................ 21 

Rysunek 12. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w powiecie 

konińskim .............................................................................................................................................. 30 

Rysunek 13. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim wg 

stanu na 2019 rok .................................................................................................................................. 33 

Rysunek 14. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej na 10 tys. ludności w powiecie 

konińskim w 2019 roku, wraz ze zmianą w okresie 2012/2019 ............................................................ 34 

Rysunek 15. Mieszkania na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim w 2019 roku .......................... 38 

Rysunek 16. Odsetek ogółu pracujących w Grupie ZE PAK ................................................................... 46 

Rysunek 17. Osoby pracujące na 1000 mieszkańców w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku ....... 48 

Rysunek 18. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w powiecie konińskim w 2012 i 

2019 r. ................................................................................................................................................... 49 

Rysunek 19. Dochody własne na mieszkańca gmin powiatu konińskiego w 2012 i 2019 roku ............ 55 

Rysunek 20. Dochody ogółem gmin powiatu konińskiego w mln zł (gminy bez miast na prawach 

powiatu)  w 2012 i 2019 roku ................................................................................................................ 55 

Rysunek 21. Wybrane dochody własne gmin powiatu konińskiego w mln zł (gminy bez miast na 

prawach powiatu) w 2012 i 2019 r. ....................................................................................................... 56 

Rysunek 22. Wydatki gmin powiatu konińskiego na mieszkańca zł (gminy bez miast na prawach 

powiatu) ................................................................................................................................................ 57 

Rysunek 23. Wydatki majątkowe gmin na mieszkańca w powiecie konińskim dla okresu 2012/2019 57 

Rysunek 24. Odsetek punktów adresowych z dostępem do Internetu pow. 100 Mb/s (UKE) ............. 62 

Rysunek 25. Syntetyczny wskaźnik rozwoju powiatu konińskiego w wymiarze społecznym ............... 65 

Rysunek 26. Syntetyczny wskaźnik rozwoju powiatu konińskiego w wymiarze infrastrukturalnym .... 67 

Rysunek 27. Syntetyczny wskaźnik rozwoju powiatu konińskiego w wymiarze ekonomicznym .......... 68 

Rysunek 28. Obszary strategicznej interwencji w wojewódzkie wielkopolskim ................................... 70 

Rysunek 29. Koniński Obszar Funkcjonalny ........................................................................................... 72 

 

Tabela 1. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku ........... 12 

Tabela 2. Działalność bibliotek w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku .......................................... 19 

Tabela 3. Aktywność sportowa na obszarze powiatu konińskiego w 2012 i 2018 roku ....................... 20 

Tabela 4. Uczniowie szkół podstawowych w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku ........................ 29 

Tabela 5. Zjawisko długotrwałego bezrobocia w powiecie konińskim.................................................. 33 

Tabela 6. Budynki mieszkalne ogółem w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku .............................. 37 

Tabela 7. Sytuacja mieszkaniowa w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku ...................................... 38 



114 

Tabela 8. Stopień wyposażenia mieszkań w powiecie konińskim w instalacje sieciowe w 2019 roku . 39 

Tabela 9. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych na 10 tys. mieszkańców w 2019 roku .................................................................... 40 

Tabela 10. Podmioty w REGON na 10 tys. mieszkańców w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku .. 47 

Tabela 11.Dochody własne budżetów powiatu w mln zł ...................................................................... 58 

Tabela 12. Dochody budżetów powiatu na mieszkańca w zł ................................................................ 58 

Tabela 13. Wydatki budżetów powiatu ogółem w mln zł ..................................................................... 59 

Tabela 14. Wskaźniki dla wymiaru społecznego powiatu konińskiego ................................................. 65 

Tabela 15. Wskaźniki dla wymiaru infrastrukturalnego powiatu konińskiego ...................................... 66 

Tabela 16.  Wskaźniki dla wymiaru ekonomicznego powiatu konińskiego ........................................... 68 

Tabela 17. Obszary strategicznej interwencji w województwie wielkopolskim obejmujące swoim 

zasięgiem powiat koniński ..................................................................................................................... 70 

Tabela 18. Próba badawcza - mieszkańcy ............................................................................................. 75 

Tabela 19. Próba badawcza - uczniowie ................................................................................................ 75 

Tabela 20. Profile badanych osób ......................................................................................................... 75 

Tabela 21. Sytuacja zawodowa mieszkańców powiatu konińskiego..................................................... 82 

Tabela 22. Formy aktywności na rynku pracy mieszkańców powiatu konińskiego .............................. 86 

Tabela 23. Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji.............................................. 88 

Tabela 24. Mobilność na rynku pracy .................................................................................................... 92 

Tabela 25. Sytuacja mieszkaniowa powiatu .......................................................................................... 96 

Tabela 26. Ocena jakości życia .............................................................................................................. 97 

Tabela 27. Ocena zaangażowania w sprawy lokalne........................................................................... 100 

Tabela 28. Ocena poziomu opieki zdrowotnej .................................................................................... 101 

Tabela 29. Uczestnicy badania - uczniowie ......................................................................................... 102 

Tabela 30. Ocena jakości życia w opinii uczniów szkół średnich ......................................................... 104 

Tabela 31. Plany życiowe po skończeniu edukacji .............................................................................. 106 

Tabela 32. Ocena czynników ważnych dla podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej ... 107 

Tabela 33. Stan wiedzy nt. działalności gospodarczej i ocena szans jakie daje szkoła ........................ 107 

Tabela 34. Analiza SWOT ..................................................................................................................... 109 

 

Wykres 1. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem (%) w powiecie konińskim .. 8 

Wykres 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w kraju, województwie oraz na obszarze powiatu .... 13 

Wykres 3. Stan ludności powiatu konińskiego w 2010, 2019 z prognozą do 2049 roku ...................... 14 

Wykres 4. Prognoza demograficzna dla powiatu konińskiego – stan ludności wg wybranych grup 

wieku  w perspektywie 2050 roku ......................................................................................................... 15 

Wykres 5. Średnioroczna liczba uczestników imprez od 2013 do 2019 roku w powiecie konińskim ... 18 

Wykres 6. Lekarze na 10 tys. ludności w kraju, województwie oraz powiecie konińskim w 2013 i 2019 

roku ....................................................................................................................................................... 25 

Wykres 7. Uczniowie liceów ogólnokształcących dla młodzieży bez specjalnych potrzeb edukacyjnych  

w powiecie konińskim w 2012 i 2019 r. ................................................................................................ 27 

Wykres 8. Uczniowie szkół ogólnokształcących razem w powiecie konińskim w 2012 i 2019 r. .......... 28 

Wykres 9. Uczniowie techników (wraz z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi 

uprawnienia zawodowe) w powiecie konińskim w 2012 i 2019 roku ................................................... 28 

Wykres 10. Główne przyczyny przyznania pomocy społecznej w powiecie konińskim w 2014 i 2019 

roku ....................................................................................................................................................... 36 

Wykres 11. Ścieżki rowerowe ogółem w powiecie konińskim .............................................................. 43 

Wykres 12. Ścieżki rowerowe na 10 tys. km w kraju, województwie wielkopolskim i powiecie 

konińskim .............................................................................................................................................. 43 



115 

Wykres 13. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie konińskim od 2012 do 2019 

roku ....................................................................................................................................................... 48 

Wykres 14. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie konińskim na tle województwa 

wielkopolskiego ..................................................................................................................................... 49 

Wykres 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie konińskim ................................................. 50 

Wykres 16. Wybrane dane nt. bezrobocia w powiecie konińskim ....................................................... 51 

Wykres 17. Turyści korzystający z noclegów na 1000 ludności w powiecie konińskim od 2012 do 2019 

roku ....................................................................................................................................................... 53 

Wykres 18. Miejsca noclegowe na 1000 ludności w powiecie konińskim od 2012 do 2019 roku ........ 54 

Wykres 19. Wydatki bieżące, majątkowe oraz na obsługę długu Powiatu Konińskiego....................... 59 

Wykres 20. Subwencje oraz dotacje na rzecz Powiatu Konińskiego ..................................................... 60 

Wykres 21. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ......................................................... 60 

Wykres 22. Wydatki powiatów w dziale 757 Obsługa długu publicznego na 1000 zł dochodów 

budżetowych ogółem ............................................................................................................................ 61 

Wykres 23. Środki gmin i powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu  na 1 

mieszkańca ............................................................................................................................................ 61 

Wykres 24. Wykształcenie mieszkańców powiatu konińskiego ............................................................ 79 

Wykres 25. Zadowolenie z sytuacji na rynku pracy ............................................................................... 79 

Wykres 26. Długość pozostawania nieaktywnym na rynku pracy ........................................................ 80 

Wykres 27. Sposób aktywności na rynku pracy .................................................................................... 83 

Wykres 28. Przyczyny niezadowolenia z sytuacji na rynku pracy ......................................................... 84 

Wykres 29. Oczekiwany poziom wynagrodzeń ..................................................................................... 84 

Wykres 30. Oczekiwana długość bycia aktywnym zawodowo .............................................................. 85 

Wykres 31. Ocena przygotowania zawodowego po skończeniu edukacji ............................................ 87 

Wykres 32. Akceptacja odległości/czasu dojazdu do pracy .................................................................. 89 

Wykres 33. Sposób dojeżdżania do pracy ............................................................................................. 90 

Wykres 34. Plany odnośnie zmiany swojej sytuacji zawodowej ........................................................... 90 

Wykres 35. Plany odnośnie zmiany swojej sytuacji zawodowej – konieczność wyjazdu poza powiat 

koniński .................................................................................................................................................. 91 

Wykres 36. Ocena sytuacji mieszkaniowej ............................................................................................ 93 

Wykres 37. Plany mieszkaniowe ........................................................................................................... 94 

Wykres 38. Ocena dostępności mieszkań ............................................................................................. 95 

Wykres 39. Ocena zaangażowania w sprawy lokalne ........................................................................... 98 

Wykres 40. Ocena poziomu opieki zdrowotnej ..................................................................................... 99 

Wykres 41. Ocena jakości życia ogółem .............................................................................................. 102 

Wykres 42. Ocena pod kątem pracy i zarabiania ................................................................................ 103 

Wykres 43. Ocena pod kątem rekreacji i wypoczynku ........................................................................ 103 

Wykres 44. Powiat jako miejsce rozwijania biznesu ........................................................................... 104 

Wykres 45. Plany po skończeniu edukacji ........................................................................................... 105 

Wykres 46. Ocena czynników ważnych dla podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej .. 107 

 


