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WSTĘP 
 

Znane jest powiedzenie, że jeśli nic nie zmienimy, wtedy nic się nie zmieni. Nie 

ewoluujemy, nie rośniemy, stoimy w miejscu i się nie rozwijamy. Biorąc pod uwagę chęć 

dążenia społeczności do postępu i polepszania swojej sytuacji musimy nastawić się na 

konieczność krytycznego myślenia i podejścia do tematów, z których może powstać coś 

innowacyjnego, co w dłuższej perspektywie pozwoli na rozwój – w tym przypadku 

odnoszony do gminy-miasto Grudziądz. 

Niewątpliwie podejmując się tematu związanego z rozwojem miast czy 

poszczególnych środowisk lokalnych, warto uzmysłowić sobie jak wygląda jego najbliższe 

otoczenie i jak ono wpływa na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. Przystępując do 

opracowania tego dokumentu połączyliśmy wysiłki i wiedzę zespołu reprezentującego 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, otoczenie biznesu i ekspertów ze środowiska 

akademickiego.  

Nie unikaliśmy szerokiego komentowania proponowanych rozwiązań i każdy członek 

zespołu pracujący przy tworzeniu tego dokumentu miał możliwość przedstawienia swoich 

pomysłów i rozwiązań. Potrzebne bowiem były nam nieszablonowe pomysły i kreatywne 

podejście, a tylko zderzenie doświadczeń osób pochodzących z różnych środowisk daje, 

naszym zdaniem, taką możliwość. Praca nad tym dokumentem dała niewątpliwie nadzieję na 

to, że wśród grudziądzkiej społeczności znajduje się wiele osób chcących zmieniać to miasto 

na lepsze. Oczywiście wszystko to musi funkcjonować w ramach nierozerwalnego dialogu 

administracji samorządowej z lokalnymi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami czy innymi 

osobami aktywnie działającymi na terenie gminy. To właśnie wymiana doświadczeń  

i pomysłów, poprzedzona dokładną analizą zebranych danych przez środowisko akademickie 

zaowocowała wypracowaniem dokumentu, który mamy nadzieję, nie zostanie odłożony na 

półkę, tylko podczas procesu wdrażania będzie stopniowo ewoluował. O tym wszystkim 

przeczytacie Państwo w dalszej części stworzonego przez nas dokumentu. Nie możemy 

również zapominać o twórcach i pomysłodawcach tego procesu. Lokalny Program Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza (LPRG) został opracowany w ramach projektu 

„Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, 

działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego 
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Gospostrateg, realizowanego przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-

Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, w ramach umowy nr GOSPOSTRATEG/385453/3/NCBR/2018. Program 

przewidziany jest na lata 2022-2030. 
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Rozdział 1. Diagnoza gminy-miasto Grudziądz  

1.1. Diagnoza sytuacji gospodarczej w Grudziądzu 

Podstawowe informacje o mieście i sytuacji demograficznej 

 

Grudziądz jest miastem na prawach powiatu, położonym w północnej Polsce,  

w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Pod względem liczby ludności jest 

jednym z największych miast w tym województwie – liczy 93 936 mieszkańców (wg stanu 

na 31.12.2020 r.). 

Usytuowany w centralnej części Pomorza Nadwiślańskiego, pełni rolę naturalnej 

stolicy regionu, którego potencjał ludnościowy wynosi prawie 300 tys. mieszkańców. Zasięg 

oddziaływania Grudziądza obejmuje takie miejscowości jak: Świecie n/Wisłą, Nowe n/Wisłą, 

Chełmno, Wąbrzeźno, Jabłonowo Pomorskie, Łasin, Dragacz czy Rogóźno. Rola 

Grudziądza, jako ośrodka miejskiego o znaczeniu regionalnym została określona w licznych 

dokumentach strategicznych i planistycznych na szczeblu centralnym i wojewódzkim. 

Grudziądz stanowi regionalny ośrodek administracji, kultury, zdrowia i gospodarki, 

oddziaływujący na swoje bliższe i dalsze otoczenie. Szczególną rolę w zachodzących 

procesach urbanizacyjno-rozwojowych miasta pełni jego obszar funkcjonalny, w którego 

skład wchodzą gminy: Grudziądz, Dragacz, Rogóźno, Gruta oraz Radzyń Chełmiński. Obszar 

funkcjonalny stanowi naturalne zaplecze miasta, oparte na silnych powiązaniach 

społecznych, gospodarczych i komunikacyjnych oraz interakcjach, warunkujących rozwój 

zarówno samego miasta jak i całego regionu.  

Grudziądz pełni ważną rolę administracyjną w regionie. W mieście obecne są takie 

urzędy jak: Starostwo Powiatu Grudziądzkiego, Urząd Gminy Grudziądz, Zarząd Dróg 

Miejskich, Powiatowy Urząd Pracy, Oddział Powiatowy Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, Komenda Miejska Policji, oddział Państwowej Inspekcji Pracy, 

Urząd Skarbowy, Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego, Punkt Paszportowy Urzędu 

Wojewódzkiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Obwodowy Urząd Miar
1
, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiczna. Grudziądz zajmuje powierzchnię 57,76 km². 

                                                 

 
1
Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023. 
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 W Grudziądzu funkcjonuje również Regionalny Szpital Specjalistyczny  

im. dr. Wł. Biegańskiego. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce, 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pełnoprofilowy, pełniący całodobowe ostre 

dyżury we wszystkich prezentowanych specjalnościach. Szpital zlokalizowany jest na 

obrzeżach miasta wśród lasów, w bliskim sąsiedztwie źródeł solankowych. Zespół obiektów 

jest w pełni monitorowany, objęty siecią informatyczną. Pomieszczenia szpitalne mają 

najwyższy standard i wyposażone zostały w najnowszy sprzęt medyczny.  

W ciągu roku w szpitalu grudziądzkim hospitalizowanych jest średnio 43 000 pacjentów, 

udzielanych jest kilkaset tysięcy porad i wykonywanych jest ponad milion badań. 

Od wielu już lat ogólna liczba mieszkańców Grudziądza nie osiąga poziomu 100 000 

osób. Niekorzystne zmiany demograficzne wynikają przede wszystkim z utrzymującego się 

od kilku lat niskiego poziomu przyrostu demograficznego, starzenia się społeczeństwa oraz 

migracji mieszkańców. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla Grudziądza  

Wiek/ Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 95 964 95 490 94 994 94 474 93 936 

przedprodukcyjny 0-17 16 741 16 589 16 363 16 293 16 221 

produkcyjny 18-59/64 58 199 57 183 56 260 55 239 54 209 

mobilny 18-44 35 355 34 905 34 467 33 854 33 084 

niemobilny 44-59/64 22 844 22 278 21 793 21 385 21 125 

poprodukcyjny 

60+/65+ 
21 024 21 718 22 371 22 942 23 506 

0-14 13 845 13 828 13 801 13 756 13 748 

15-59 57 606 56 413 55 289 54 271 53 300 

60+ 24 513 25 249 25 904 26 447 26 888 

15-64 65 236 64 176 63 054 62 005 60 785 

65+ 16 883 17 486 18 139 18 713 19 403 

80+ 4 079 4 166 4 258 4 352 4 412 

Kobiety 50 318 50 065 49 794 49 514 49 230 

Mężczyźni 45 646 45 425 45 200 44 960 44 706 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS www.stat.gov.pl 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, na koniec stycznia 2021 

roku 4125 mieszkańców Grudziądza było zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne, z czego 
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2197 osób stanowiły kobiety. Jeśli chodzi o kwestie wieku, wśród bezrobotnych aż 3016 

osób stanowili mieszkańcy przed 50 rokiem życia, z czego 1828 to kobiety. Powyżej 50 roku 

życia było 1109 osób, w tym 369 kobiet. 

Prognoza ludności dla gminy-miasto Grudziądz wskazuje na bardzo istotne, negatywne 

zmiany w strukturze ludności w perspektywie 2030 roku. Stopniowo będzie malała liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a wzrastać będzie liczba ludności  

w wieku poprodukcyjnym. Szczegółowe dane przedstawione zostały na rysunku nr 1 oraz  

w tabeli nr 2.  

Rysunek 1. Prognoza ludności w Grudziądzu 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS www.stat.gov.pl 
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Tabela 2. Zmiany w strukturze ludności w świetle prognozy Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Płeć Wiek 2021 2025 2030 

Ogółem Ogółem 93 380 90 998 87 735 

  przedprodukcyjny 0-17 16 130 15 459 13 906 

  produkcyjny 18-59/64 53 329 50 239 48 029 

  mobilny 18-44 32 242 29 329 25 922 

  niemobilny 44-59/64 21 087 20 910 22 107 

  poprodukcyjny 60+/65+ 23 921 25 300 25 800 

  0-14 13 562 12 384 11 427 

  15-59 52 626 50 595 48 105 

  60+ 27 192 28 019 28 203 

  15-64 59 798 56 454 53 202 

  65+ 20 020 22 160 23 106 

  80+ 4 494 4 447 5 820 

Mężczyźni Ogółem 44 444 43 345 41 821 

  przedprodukcyjny 0-17 8 262 7 955 7 082 

  produkcyjny 18-64 28 351 26 674 25 616 

  mobilny 18-44 16 425 14 948 13 285 

  niemobilny 44-64 11 926 11 726 12 331 

  poprodukcyjny 65+ 7 831 8 716 9 123 

  0-14 6 956 6 338 5 836 

  15-59 26 386 25 572 24 459 

  60+ 11 102 11 435 11 526 

  15-64 29 657 28 291 26 862 

  65+ 7 831 8 716 9 123 

  80+ 1 335 1 319 1 800 

Kobiety Ogółem 48 936 47 653 45 914 

  przedprodukcyjny 0-17 7 868 7 504 6 824 

  produkcyjny 18-59 24 978 23 565 22 413 

  mobilny 18-44 15 817 14 381 12 637 

  niemobilny - 44-59 9 161 9 184 9 776 

  poprodukcyjny 60+ 16 090 16 584 16 677 

  0-14 6 606 6 046 5 591 

  15-59 26 240 25 023 23 646 

  60+ 16 090 16 584 16 677 

  15-64 30 141 28 163 26 340 

  65+ 12 189 13 444 13 983 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS www.stat.gov.pl 

Uwarunkowania lokalizacyjne i rozwojowe miasta 

Infrastruktura komunikacyjna 

Transport drogowy 

 

Grudziądz jest zlokalizowany w odległości 120 km na południe od portów bałtyckich 

w Gdańsku i Gdyni, przy autostradzie A1 (Gdańsk – Łódź). Miasto znajduje się w pobliżu 

ważnych dróg krajowych: 

 autostrady A1 – węzeł Grudziądz i 3 inne węzły w promieniu 25 km (Warlubie, Nowe 

Marzy, Lisewo), 

 budowanej drogi szybkiego ruchu S5 (Ostróda – Wrocław), która będzie przebiegać  

w pobliżu miasta, 

 drogi krajowej nr 91 (Gdańsk-Cieszyn) - 5 km, 

 dwóch dróg krajowych nr  55 i nr 16, przecinających miasto i będących 

fragmentami korytarza transportowego łączącego granicę zachodnią i wschodnią, 

 drogi krajowej nr 95 łączącej autostradę A1 z drogą krajową nr 55 (Malbork – Nowy 

Dwór Gdański). 

Grudziądz to ważne i ciekawe miejsce na mapie województwa kujawsko-pomor-

skiego. Staraniem samorządu, spółek komunalnych oraz lokalnych przedsiębiorców 

dynamicznie dostosowuje się do zmieniających warunków i oczekiwań inwestorów. Miasto 

cały czas stara się zabiegać o kolejne środki zewnętrzne, z każdym rokiem poprawia się 

komfort życia mieszkańców. Samorząd w najbliższych latach planuje inwestycje przede 

wszystkim w infrastrukturę drogową.  

 

 

  

  80+ 3 159 3 128 4 020 

  15-49 20 252 19 285 17 376 
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Rysunek 2. Mapa Grudziądza 

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu 

 

Tabela 3. Długość i średnie szacowane czasy optymalnych połączeń drogowych miasta 

Grudziądza z wybranymi miastami w Polsce: 
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Odległość km  66,9 72,4 105 129 109 136 315 344 393 506 509 636 

Czas min.  50 60 73 71 67 116 158 276 229 294 308 471 

Źródło: opracowanie Szkoły Głównej Handlowej. 

 

Największą inwestycją drogową realizowaną przez gminę-miasto Grudziądz  

w ostatnich latach była budowa Trasy Średnicowej, łączącej drogę krajową nr 16 

(Grudziądz–Olsztyn–Ogrodniki) z autostradą A1 i drogą krajową nr 55 (Grudziądz–Stolno), 

wyprowadzającej główny ruch tranzytowy poza centrum miasta. Inwestycja znacząco 
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odciążyła wewnętrzny układ komunikacyjny miasta, zwiększając tym samym jakość 

podróżowania i bezpieczeństwo na jego ulicach. Usprawnienie układu transportowego 

wpłynęło także na atrakcyjność inwestycyjną miasta, a w szczególności terenów 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Trasy Średnicowej. 

Ważnym elementem infrastruktury drogowej jest najdłuższy w Polsce most drogowo-

kolejowy im. Bronisława Malinowskiego, łączący Grudziądz z gminą Dragacz i obsługujący 

ruch drogowy wschód-zachód (droga krajowa nr 16). Jeden z najdłuższych w Polsce mostów 

autostradowych znajduje się pod Grudziądzem, stanowi on blisko dwukilometrowy fragment 

autostrady A1. Ta inwestycja również istotnie poprawiła komunikację Grudziądza z innymi 

miastami w regionie i w Polsce. Miasto nieustannie inwestuje w poprawę stanu dróg  

i nawierzchni.  

Transport kolejowy  

 

Przez Grudziądz przebiegają dwie niezelektryfikowane linie kolejowe: nr 207 (Toruń 

– Chełmża – Grudziądz – Malbork) i nr 208 (Działdowo – Brodnica – Grudziądz – 

Laskowice Pomorskie – Chojnice). W grudniu 2021 roku powróciło połączenie pociągów 

dalekobieżnych relacji Gdynia–Płock, biegnące przez Grudziądz. Otworzyła się tym samym 

możliwość dogodnego dojazdu do Katowic. 

W mieście istnieją cztery stacje kolejowe. Przejazdy kolejowe z Grudziądza 

prowadzone są m.in. na trasach: Grudziądz-Toruń, Grudziądz-Bydgoszcz, Grudziądz-

Laskowice Pomorskie, Grudziądz-Gdynia, Grudziądz-Malbork, Grudziądz-Brodnica. 

Połączenia kolejowe i autobusowe ze stacjami kolejowymi w Laskowicach Pomorskich  

i Jabłonowie Pomorskim umożliwiają mieszkańcom Grudziądza podróżowanie transportem 

kolejowym w układzie ponadregionalnym.  

Grudziądz połączony jest z magistralą kolejową CE 65, biegnącą z Gdyni przez 

Bydgoszcz, Łódź i Katowice do granic zachodniej i południowej, będącą elementem 

Transeuropejskiej Sieci Towarowego Transportu Kolejowego, oraz z magistralą E65, 

biegnącą z Gdyni przez Warszawę, Zawiercie, Katowice do granicy południowej  

w Zebrzydowicach. Przez Grudziądz ma także przebiegać trasa kolei dużych prędkości – 

projekt powiązany z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
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Transport morski 

 

Grudziądz posiada połączenie autostradowe z portami metropolii gdańskiej. Dzięki 

intensywnie rozbudowywanej, nowoczesnej infrastrukturze portowej w Gdańsku i Gdyni, 

funkcjonują tam terminale kontenerowe o zdolności przeładunkowej 3 mln TEU. Ofertę 

uzupełniają dwa nowoczesne terminale do obsługi statków oraz trzy terminale do obsługi 

promów pasażersko-samochodowych. Z roku na rok rozbudowywana jest również siatka 

połączeń żeglugowych. Dwa niezamarzające porty morskie w Gdańsku i Gdyni oferują 

dogodne połączenia liniowe z wieloma portami w 47 krajach świata. 

Transport lotniczy 

 

Najbliższe lotniska międzynarodowe zlokalizowane są w niedużej odległości od 

Grudziądza: w Bydgoszczy (70 km) i Gdańsku (120 km). Największe polskie 

międzynarodowe lotnisko zlokalizowane jest w Warszawie (315 km). Nieopodal Grudziądza 

zlokalizowane jest również Lotnisko Lisie Kąty (7,3 km). Jest to lotnisko użytku 

publicznego, nie podlegające certyfikacji. 

System komunikacji miejskiej i regionalnej 

 

O potencjale gospodarczym Grudziądza decyduje również dobrze zorganizowana 

komunikacja miejska i regionalna, będąca alternatywą dla transportu samochodowego. 

Miejski transport publiczny w mieście realizowany jest przez nowoczesne, ekologiczne  

i klimatyzowane autobusy oraz modernizowany tabor tramwajowy. Grudziądz jest 

najmniejszym miastem w Polsce posiadającym samodzielną sieć tramwajową, która nie jest 

częścią systemu tramwajowego większego miasta. Jest to zarazem jedna z funkcjonujących  

w Polsce pięciu sieci tramwajowych o rozstawie szyn 1000 mm. Tramwaje poruszają się po 

sieci o długości wynoszącej 9 km. Łączna długość toru pojedynczego to 18 km. Pod koniec 

2020 roku miasto rozpoczęło dużą modernizację istniejącej sieci tramwajowej oraz 

przebudowę istniejącego węzła przesiadkowego, który ma także obsługiwać inne środki 

transportu lokalnego, regionalnego i międzynarodowego. Wartość inwestycji przekracza  

144 mln zł. 

Miasto uwzględnia potrzeby komunikacyjne przedsiębiorców i współpracuje  

z firmami zlokalizowanymi na terenie parku przemysłowego. 

Z najważniejszymi miastami regionu Grudziądz skomunikowany jest siecią 

regularnych połączeń autobusowych i kolejowych, obsługiwanych przez licznych 
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przewoźników. Transport autobusowy o zasięgu ponadlokalnym obsługiwany jest przez PKS 

Grudziądz Sp. z o.o., prywatnych przewoźników oraz firmy zewnętrzne. 

Infrastruktura energetyczna 

 

Jedną z istotniejszych dziedzin funkcjonowania miasta jest gospodarka energetyczna, 

a więc zagadnienia związane z zaopatrzeniem ludności w energię, jej użytkowaniem  

i gospodarowaniem na terenie miasta, które zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo 

energetyczne i równość w dostępie do zasobów. Zadaniem tym zajmują się spółki zrzeszone  

w Grupie OPEC Grudziądz, a także Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział  

w Gdańsku. 

Koncesję na wytwarzanie ciepła posiada spółka OPEC-INEKO Sp. z o. o. 

Dystrybucją, przesyłem i obrotem ciepła zajmuje się OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. Na terenie 

miasta działalność prowadzi także OPEC-TERMO Sp. z o. o., wytwarzając ciepło w 22 

kotłowniach lokalnych. 

PGNiG S.A. dostarcza do odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta gaz ziemny 

wysokometanowy typu E. 

Właścicielem poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze 

miasta Grudziądza jest spółka ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. 

Na terenie miasta Grudziądza oprócz nośników sieciowych wykorzystuje się inne 

paliwa do wytworzenia energii, takie jak węgiel, drewno, olej opałowy czy gaz płynny. 

Sieć ciepłownicza wodna (według stanu na grudzień 2020 roku): 

 całkowita długość sieci ciepłowniczej wodnej wysokoparametrowej – 96,955 km,  

 długość sieci preizolowanej wodnej – 71,837 km,  

 długość sieci naziemnej wodnej – 2,058 km,  

 długość sieci kanałowej wodnej – 23,06 km.  

Węzły cieplne - ogólna ilość węzłów przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej  

to 788 szt., z czego:  

 węzły będące własnością klientów - 50 szt., 

 węzły będące własnością Spółki - 738 szt., w tym: 

– indywidualne - 667 szt.,  

– grupowe - 71 szt. 

W 2020 roku zakończone zostały dwa duże projekty, które dzięki wsparciu funduszy 

europejskich zrealizowała Spółka OPEC-SYSTEM. Pierwszy z nich to „Efektywna 
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dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Wartość projektu wyniosła ponad 24 mln zł, z czego  

ok. 72% stanowiły środki pochodzące z Funduszu Spójności UE. W ramach tego projektu na 

osiedlach: Kopernika, Strzemięcin oraz Mniszek zmodernizowano ponad 10 km sieci  

i przyłączy ciepłowniczych, oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Drugim projektem jest „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. W jego ramach 

wybudowanych zostało 115 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowano łącznie 

ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlach: Lotnisko, Kawalerii Polskiej 

oraz Kopernika. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 51 mln zł, z czego ponad 65% 

 to udział unijnego dofinansowania.  

W 2020 roku spółka OPEC–INEKO oraz zakład papierniczy Schumacher Packaging 

w Grudziądzu powołały do życia biogazową ciepłownię, która pracuje na podstawie biogazu 

wytwarzanego w wyniku beztlenowej fermentacji ścieków z oczyszczalni Schumachera. 

Biogaz wytwarzany w oczyszczalni ścieków zakładów papierniczych jest następnie 

przetwarzany przez biogazownię Grupy OPEC. Oddana do użytkowania w marcu 2020 r. 

ciepłownia produkuje ok. 2 000 GJ ciepła miesięcznie, zużywając 85 000 Nm
3
 biogazu, co 

odpowiada energii spalenia ok. 100 ton węgla. Warto dodać, że w OPEC–INEKO od 2019 

roku trwa budowa instalacji oczyszczania spalin, projektu o wartości 57 mln zł. Zakończenie 

inwestycji planowane jest na drugą połowę 2022 roku, ale już dziś pracuje ona w połowie 

zakładanej wydajności. Zrealizowana instalacja oczyszczania spalin ograniczy emisję pyłu  

o 94%, dwutlenku siarki o 48%, a tlenku azotu o 25%.  

W 2020 roku została opracowana i przyjęta Strategia Grupy OPEC na lata 2020–

2025, która zakłada podniesienie wartości Grupy oraz osiągnięcie poziomu produkcji ciepła  

z odnawialnych źródeł energii z obecnych 20% do 50% w roku 2025. 

Media wodno-kanalizacyjne 

 

Miasto posiada własną sieć wodno-kanalizacyjną obsługiwaną przez spółkę 

komunalną Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia. Łączna długość sieci wynosi 466,3 km. 

Przedsiębiorstwo obsługuje 40 magistrali wodociągowych. 

Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia jest dostawcą kompleksowych usług 

wodno-kanalizacyjnych obejmujących produkcję i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie  

i odprowadzanie ścieków, projektowanie i wykonawstwo przyłączy wodno-kanalizacyjnych 

czy akredytowane usługi laboratoryjne w zakresie badania wody, ścieków i osadów 

ściekowych. W skali roku sprzedaje około 5,2 mln m
3
 wody i odprowadza około 4,4 mln m

3
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ścieków. Działa na rzecz mieszkańców Grudziądza, przedsiębiorców i inwestorów, chroniąc 

przy tym środowisko naturalne. W latach 2022-2024 Spółka planuje ze środków własnych 

nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 24,7 mln zł. 

Dzięki pracy setek ludzi przedsiębiorstwo cały czas się rozwija, obejmując swym 

zasięgiem działania nie tylko na obszarze miasta, ale również sąsiadującej gminy Grudziądz. 

Podstawowe informacje o strukturze edukacyjnej 

 

W Grudziądzu funkcjonuje wiele placówek oświatowo-wychowawczych, których 

zadaniem jest edukacja dzieci i młodzieży na różnych poziomach kształcenia. Młodzież  

z Grudziądza i sąsiednich gmin ma możliwość korzystania z bogatej oferty edukacyjnej 

zarówno na poziomie ponadpodstawowym (licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe bądź 

technika), jak i na poziomie szkolnictwa wyższego. Niestety spadkowa tendencja urodzeń ma 

odbicie w malejącej liczbie uczniów na wszystkich poziomach nauczania. W roku szkolnym 

2019/2020 gmina-miasto Grudziądz prowadziła: 1 żłobek miejski, 8 przedszkoli miejskich, 

18 szkół podstawowych, w tym 2 specjalne, 13 szkół ponadpodstawowych 

(ponadgimnazjalnych), w tym 2 specjalne, Centrum Kształcenia Zawodowego, Ognisko 

Pracy Pozaszkolnej, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną, Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”. W ramach szkół 

ponadpodstawowych w mieście funkcjonuje pięć liceów ogólnokształcących, oraz sześć 

zespołów szkół zawodowych. W ramach szkolnictwa wyższego w Grudziądzu funkcjonuje 

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, Akademia 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Ośrodek Regionalny w Grudziądzu, Kujawska 

Szkoła Wyższa z Włocławka i Wyższa Szkoła Gospodarki w ramach Kolegium Nauk 

Medycznych. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zespoły szkół zawodowych w Grudziądzu aktywnie 

współpracują ze środowiskiem lokalnych firm, co niewątpliwie wpływa na podnoszenie 

poziomu nauczania. Uczniowie mogą w ten sposób nabyć wielu praktycznych umiejętności, 

co ułatwia im w przyszłości zdobycie atrakcyjnej pracy. Poniżej przedstawione zostaną 

główne kierunki współpracy szkół ze środowiskiem pracodawców lokalnych. 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich podjął współpracę z: Contact Solutions 

Sp. z o.o., Grudziądzkim Klastrem Przemysłu Lekkiego i SITS Industry Sp. z o.o. Na mocy 

listu intencyjnego zawartego pomiędzy szkołą a Contact Solutions Sp. z o.o., strony 

zadeklarowały zamiar współpracy w celu pozyskania przez firmę pracowników 
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wykształconych przez ZSGH. Szczególnie pożądani są absolwenci Technikum Obsługi 

Hotelarskiej oraz Technikum Obsługi Turystycznej. 

Klasa patronacka Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego - Technik Przemysłu 

Mody powstała z inicjatywy szkoły. Pierwszą klasę uruchomiono w roku szkolnym 

2018/2019. Klaster zobowiązał się do udzielenia pomocy w wyposażeniu pracowni 

praktycznej nauki zawodu, organizowaniu stanowisk dla potrzeb realizacji praktycznej nauki 

zawodu w formie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz stażu dla uczniów. Ponadto 

firmy wchodzące w skład Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego: Visser - Caravelle 

Poland Sp. z o.o., Vadain Sp. z o.o., P.W. Sawex, „LEMIGO”, PPH „SARA” Sp.j. i Gaja Sp. 

z o.o., dotują zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz fundują uczniom dojazdy do 

szkoły i na praktyki. Klaster przekazał szkole m.in. środki na wyposażenie pracowni dla 

uczniów w zawodzie technik przemysłu mody - maszyny do szycia, żelazka oraz 

dofinansował zakup komputerów i przyborów do szycia.  

Z kolei na mocy umowy współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich a SITS Industry Sp. z o.o., szkoła uruchomiła kierunek kształcenia w zawodzie 

tapicer. Firma gwarantuje wsparcie przy organizacji zawodowego kształcenia praktycznego 

oraz zapewnia stanowiska do przeprowadzenia, pod nadzorem Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej, egzaminów zawodowych. Ponadto dotować będzie zakup materiałów  

i pomocy dydaktycznych oraz fundować stypendia i umożliwiać zatrudnienie 

najzdolniejszym uczniom. Uczniowie klas objętych patronatem SITS otrzymują zwrot 

kosztów dojazdu i karnety na siłownię. 

Kształcenie dualne łączy naukę z pracą i opiera się na ścisłej współpracy dwóch 

partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej.  

Uczniowie klasy Technik Przemysłu Mody Zespołu Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich realizują naukę części przedmiotów zawodowych w firmie. Co semestr poznają 

inny zakład i realizują w nim zajęcia. Dodatkowo w firmach realizowane są praktyki 

zawodowe. W przypadku zawodu Technik Hotelarstwa, klasy z poziomów 1-4 realizują 

część nauki przedmiotów zawodowych w hotelach – „RAD”, „Ibis”, „Rudnik”. Dodatkowo  

w hotelach odbywają się inne praktyki zawodowe. Praktyki zawodowe zostały też 

zapewnione w klasach kształcących uczniów w innych zawodach: Technik Technologii 

Żywności - praktyki w firmie „Wisła”; Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 

szkolne warsztaty, praktyki w różnych zakładach gastronomicznych; Technik Organizacji 

Turystyki - lokalne biura podróży; Branżowa Szkoła I Stopnia - PSS „Społem” Grudziądz - 
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nauka pracowników młodocianych w sklepach spożywczych przez 2 dni w tygodniu.  

SITS Industry Grudziądz zapewnia naukę młodocianych pracowników w zawodzie tapicer. 

Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądz kształci m.in. techników technologii drewna, 

rolnictwa, architektury krajobrazu, weterynarii, mechanizacji rolnictwa i agrobiznesu oraz  

w szkole branżowej w zawodach: stolarz, ogrodnik i mechanik operator maszyn do produkcji 

drzewnej. Szkoła zawarła umowę o współpracy z firmą MrGarden Sp. z o.o. i Goodvalley 

Agro S.A. oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. i Uniwersytetem 

Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Przedmiotem trójstronnego porozumienia 

było objęcie patronatem następujących klas: w Branżowej Szkole I Stopnia kształcącej  

w zawodzie - mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (niestety mimo 

prowadzonego naboru do tej pory nie udało się uruchomić tego kierunku) i/lub w Technikum 

kształcącym w zawodzie - technik technologii drewna w Zespole Szkół Rolniczych. Na mocy 

postanowień umowy Zespół Szkół Rolniczych zobowiązał się m.in. do: organizacji  

i prowadzenia kształcenia młodzieży, przekazywania do publicznej wiadomości informacji na 

temat funkcjonowania klas objętych patronatem, udostępniania sal na spotkania z uczniami  

i rodzicami. Ponadto partnerzy zamierzają organizować specjalistyczne kursy i szkolenia dla 

pracowników, nauczycieli i uczniów oraz aktywnie pracować przy ustalaniu programu 

nauczania dla klas patronackich. 

Zawarto również umowę pomiędzy: Zespołem Szkół Rolniczych i Goodvalley Agro 

S.A. Na podstawie przedmiotowej umowy objęto patronatem klasy w Technikum 

kształcącym w zawodzie technika weterynarii oraz w Technikum kształcącym w zawodzie 

technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.  

W 2019 r. między Zespołem Szkół Rolniczych, Goodvalley Agro S.A. oraz Politechniką 

Bydgoską (dawniej Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy) zawarto 

porozumienie o współpracy w zakresie działań dydaktycznych i promocji w branży rolniczo-

weterynaryjnej. Politechnika Bydgoska, w ramach umowy, zobowiązała się m.in. do 

przeprowadzenia cyklu wykładów przedmiotowych na terenie szkoły oraz zorganizowania 

konferencji/laboratoriów dla uczniów w siedzibie uczelni. Z kolei ZSR i Spółka Goodvalley 

zapewniły: udostępnienie sal na spotkania z uczniami i nauczycielami, udział w drzwiach 

otwartych Politechniki oraz współpracę przy przygotowaniu wykładów i spotkań dla 

uczniów. 

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu posiada podpisane 

porozumienia o współpracy w zakresie szkolenia dla zawodów fryzjer i technik usług 

fryzjerskich z Centrum Dermatologiczno - Kosmetycznym i Studiem Urody „DAFNE”.  
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Z kolei dla zawodów murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie, monter izolacji budowlanych, technik budownictwa, technik robót 

wykończeniowych w budownictwie, podobne porozumienia zostały zawarte  

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "EKOBUD" Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym „Solgrud”. Porozumienia obejmują współpracę w zakresie szkolenia kadry, 

tworzenia i modyfikowania programów nauczania oraz organizacji praktycznej nauki zawodu 

uczniów. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu współpracuje z firmą Hydro Vacuum S.A., 

która sprawuje opiekę nad uczniami technikum kształcącymi się w zawodzie technik-

mechanik (stypendia za wyniki w nauce, praktyki zawodowe) oraz z zakładami mechaniki 

pojazdowej, które umożliwiają uczniom technikum kształcącym się w zawodzie technika 

pojazdów samochodowych, odbycie praktyk zawodowych (Dekarczyk, Skoda).  

Uczniowie branżowej szkoły mogą realizować zajęcia praktyczne jako młodociani 

pracownicy w zakładach mechaniki/elektromechaniki pojazdowej. Wówczas za  

pośrednictwem Cechu Rzemiosł Różnych w Grudziądzu podpisują umowę o pracę.  

Dorośli mogą podnosić swoje kwalifikacje w Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia we współpracy z władzami miasta planują, na bazie 

posiadanych zasobów, utworzenie w Grudziądzu Publicznej Uczelni Zawodowej o profilu 

technicznym. Zadania tej Uczelni polegać będą na przygotowywaniu wykwalifikowanej 

kadry dla przemysłu obronnego i cywilnego, a także na wspieraniu działalności WZU. 

Planowane jest utworzenie 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku mechatronika,  

o dwóch specjalnościach – mechatronika stosowana oraz automatyka i sterowanie 

maszynami. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w Wojskowych Zakładach 

Uzbrojenia lub w firmach znajdujących się w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej i w spółkach 

Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 

Bazując na wieloletnich tradycjach lotniczych Grudziądza, we współpracy  

z Kujawską Szkołą Wyższą z Włocławka miasto stworzyło przestrzeń do kształcenia 

mechaników samolotowych. Na bazie grudziądzkiej filii Kujawskiej Szkoły Wyższej,  

w której obecnie funkcjonuje Instytut Mechaniki Stosowanej, w najbliższych latach 

powstanie Pomorski Instytut Lotnictwa. W październiku 2021 r. odbył się pierwszy nabór 

studentów chcących kształcić się w kierunku mechaniki lotnictwa.  

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w oparciu o swoje zasoby 

wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy utworzył kierunek studiów 

podyplomowych na kierunku pielęgniarstwo.  
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Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu Urząd Miejski w Grudziądzu  

w okresie 23.02.2021 r. - 09.03.2021 r. prowadził dla właścicieli grudziądzkich firm 

konsultacje dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe  

na grudziądzkim rynku pracy. Z raportu wynika, że najbardziej brakuje wykwalifikowanych 

pracowników: 

 posiadających świadectwa kwalifikacji (SEP) na dozór i eksploatację urządzeń 

energetycznych, 

 posiadających uprawnienia na sprzęt ciężki,  

 kierowców pojazdów powyżej 3,5 ton,  

 wykwalifikowanych szwaczek,  

 osób z uprawnieniami i doświadczeniem elektroenergetycznym, spawaczy, specjalistów 

ds. controllingu i analiz, inżynierów technicznych, specjalistów controllingowych,  

 osób mających doświadczenie w kontakcie z klientem,  

 osób z przynajmniej podstawową wiedzą związaną z mechaniką pojazdową. 

Z raportu wynika, że pracodawcy skarżą się, że osobom ubiegającym się o pracę 

brakuje komunikatywności, zaradności życiowej, zaangażowania, oraz umiejętności 

samodzielnego myślenia. Często chęci nie są poparte działaniami i wytrwałością. 

Ubiegających się o pracę cechuje brak znajomości języków obcych oraz brak podstawowej 

wiedzy ekonomicznej. 

 Najczęstszym problemem związanym z zatrudnieniem jest dążenie pracowników  

do otrzymywania płatnych zwolnień lekarskich. Z kolei osoby bez kwalifikacji  

i doświadczenia zawodowego mają nierealne wymagania płacowe, a osoby z niskimi 

kwalifikacjami szukają tylko doraźnego zatrudnienia. Oczekiwania finansowe znacznie 

przekraczają kompetencje kandydatów. Powoduje to bardzo dużą rotację pracowników 

pomiędzy dużymi firmami. W praktyce w dużych zakładach równa się to konieczności 

prowadzenia ciągłej rekrutacji pracowników.  

Z analizy ofert dotyczących możliwości zatrudnienia wynika, że największa ich liczba 

występuje w dziale transport/spedycja. Są to oferty dotyczące zatrudnienia kierowców. Nieco 

mniej ofert pracy dotyczy budowy/remontów, produkcji, a także gastronomii. 

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej zgłaszają potrzebę silniejszej współpracy  

z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. Na grudziądzkim rynku wciąż brakuje 

kucharzy.  
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Nieruchomości i tereny inwestycyjne 

Na terenie miasta Grudziądza jest wiele lokali użytkowych przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

W imieniu gminy-miasto Grudziądz tego typu lokalami zarządza, specjalnie powołana 

spółka komunalna - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami 

Sp. z o.o. w Grudziądzu. Spółka w swoich zasobach ma łącznie ponad 300 lokali użytkowych 

przeznaczonych pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wśród nich 

znajduje się wiele pustostanów. Wśród wynajmowanych lokali prawie 200 przeznaczonych 

jest pod działalność handlowo-usługową, w pozostałych prowadzone są inne rodzaje 

działalności: gastronomia, biura bądź powierzchnie magazynowe. 

Ponadto MPGN zarządza terenem inwestycyjnym zlokalizowanym między ulicami 

Focha, Kwiatową, Toruńską oraz Rowem Hermana, którego łączna powierzchnia 

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wynosi 1,22 ha. 

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. to miejska spółka, której działalność 

stanowi jeden z instrumentów podnoszących konkurencyjność regionu grudziądzkiego. Cele 

strategiczne GPP to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności 

inwestycyjnej regionu grudziądzkiego czy rozbudowa nowoczesnego uzbrojenia. Spółka  

w swoich zasobach posiada trzy obiekty przystosowane pod najem powierzchni dla MŚP.  

W Inkubatorze Przedsiębiorczości, zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego znajduje się 14 

lokali biurowych oraz 3 pracownie przeznaczone pod działalność produkcyjno-magazynowo-

biurową. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 1 055,64 m
2
. Inkubator cieszy się 

dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. W centrum miasta Spółka rozpoczęła budowę 

kolejnego obiektu tego rodzaju. Grudziądzki Park Przemysłowy dysponuje również halami: 

hala nr 95 stanowi trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 5 817 m
2
, hala nr 76 to 

z kolei trzykondygnacyjny budynek o powierzchni 5 283 m
2
. Ponadto Spółka zarządza 

działkami inwestycyjnymi. 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, jako jednostka organizacyjna miasta ma  

w swoich zasobach 10 lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność MŚP. Wśród nich 

znajdują się 2 sale konferencyjne, 3 lokale użytkowe, hala sportowa oraz lokale 

gastronomiczne. 

Gmina-miasto Grudziądz jest właścicielem nieruchomości, które oferuje do sprzedaży 

oraz takich, które są w trakcie przygotowania do zbycia z przeznaczeniem  

pod różne funkcje, m.in.: 
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- zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – o szacunkowej łącznej powierzchni ok. 6,2351 

ha; 

- zabudowę usługową – o szacunkowej łącznej powierzchni ok. 11,4067 ha; 

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - o szacunkowej łącznej powierzchni ok. 6,4912 ha; 

- zabudowy produkcyjno - składowej – o szacunkowej łącznej powierzchni ok. 2,8456 ha; 

- zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług - o szacunkowej 

powierzchni ok. 0,7335 ha;  

- zabudowę produkcyjną – o szacunkowej łącznej powierzchni ok. 0,7993 ha; 

Większość miejskich terenów inwestycyjnych znajduje się na obszarach objętych 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Każda nieruchomość komunalna przeznaczona do sprzedaży posiada możliwość 

podłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej. Chcąc wykonać 

podłączenie do sieci infrastruktury technicznej inwestor powinien wystąpić do gestorów sieci 

o wydanie warunków technicznych, a następnie wybudować odpowiednie przyłącza.  

Dane o nieruchomościach dostępne są w grudziądzkim systemie 

informacji przestrzennej w Geoportalu Miasta Grudziądz, znajdującym się na stronie 

www.geoportal.grudziadz.pl.  

W geoportalu można znaleźć wiele danych dotyczących nieruchomości, między 

innymi oznaczenie działki, obręb geodezyjny, powierzchnia czy przeznaczenie  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Ponadto, na stronie grudziadz.pl, w zakładce Nieruchomości miejskie na sprzedaż 

oraz Baza ofert nieruchomości, znajdują się informacje o nieruchomościach przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze przetargów. W zamieszczonych tam ogłoszeniach o przetargach 

zawarto wszystkie dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargów.  

Unikalne cechy miasta 

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z czasów pierwszych Piastów. Jego historia 

związana jest z działalnością misyjną biskupa Prus Chrystiana. W 1772 roku, w następstwie 

pierwszego rozbioru Polski, miasto znalazło się w granicach państwa pruskiego. W 1776 

roku wybudowano w sąsiedztwie Grudziądza potężną twierdzę, której walory obronne  

i architektoniczne możemy podziwiać po dzień dzisiejszy. Okres zaborów nie był dla miasta 

czasem straconym. Pomimo licznych represji władz oraz nasilającej się germanizacji miasto 

zyskało nowe zakłady przemysłowe, most na Wiśle oraz połączenia kolejowe.  
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W roku 1862 powstała odlewnia Herzfelda i Victoriusa (dzisiejsze Hydro-Vacuum 

S.A.), a w roku 1882 fabryka maszyn rolniczych Augusta Ventzkiego (dzisiejsza Unia Group 

Sp. z o.o.). Obok przemysłu metalowego prężnie rozwijał się przemysł 

spożywczo-przetwórczy. W tym samym okresie podjęto ważne dla miasta inwestycje 

infrastrukturalne. Wszystkie te aspekty spowodowały zmianę wizerunku Grudziądza  

z garnizonowego miasteczka, liczącego w 1852 roku niecałe 11 tys. mieszkańców, w prężny 

ośrodek gospodarczy z liczbą mieszkańców wynoszącą ponad 40 tys. w roku 1910. 

Dynamiczny  rozwój przypadał na II połowę XIX wieku. W 1920 r., po blisko 150 latach 

niewoli, miasto powróciło w granice Rzeczpospolitej. Grudziądz nabrał także znaczenia 

militarnego. W mieście utworzono znane w całym kraju Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 

Centrum Wyszkolenia Żandarmerii oraz Lotniczą Szkołę Strzelania i Bombardowania.  

Ze względu na bliskość granicy z Niemcami w Grudziądzu rozlokowano także liczne 

jednostki wojskowe. 

Postęp gospodarczy Grudziądza rozpoczął się w II połowie XIX w.,  

na co niewątpliwy wpływ miały naturalne atuty miasta, dostrzeżone przez kapitał 

przemysłowy. Po II wojnie światowej miasto zyskało charakter przemysłowy. Gospodarczo 

dominowały tutaj duże zakłady produkcyjne, zatrudniające po kilka tysięcy pracowników.  

Rozwój miasta był kontynuowany w okresie międzywojennym. Grudziądz zaliczał się 

wówczas do najsilniejszych ośrodków gospodarczych nie tylko na Pomorzu, ale w całym 

kraju. Dzięki licznym inwestycjom, na czele z fabryką wyrobów gumowych Polski Przemysł 

Gumowy Towarzystwo Akcyjne, Grudziądz zajmował siódme miejsce w kraju pod 

względem obrotów finansowych. Po II wojnie światowej wspomniany charakter 

przemysłowy uległ utrwaleniu, z dominacją dużych zakładów produkcyjnych zatrudniających 

po kilka tysięcy pracowników (GZPGum Stomil, Agromet Unia, Pomorska Odlewnia  

i Emaliernia). W nowych realiach, które pojawiły się po 1989 roku, z uwagi na przestarzałą 

technologię i nastawienie produkcji głównie na rynki wschodnie, gospodarka socjalistyczna 

nie zdała egzaminu. Następstwem tego był masowy upadek zakładów produkcyjnych  

i ogromny wzrost liczby bezrobotnych. 

Obecnie Grudziądz to nowoczesne, spokojne miasto. Atrakcyjne położenie względem 

ważnych szlaków komunikacyjnych bez wątpienia wpływa na jego charakter oraz 

determinuje wzrost jego potencjału gospodarczego. 

W ramach wdrażanego programu rewitalizacji miasto remontuje oraz ożywia swoją 

starówkę, a znajdującym się tam budynkom nadawane są nowe funkcje. Stopniowo tworzona 

jest infrastruktura do aktywnego spędzania czasu, np. ścieżki rowerowe, nowo powstała plaża 
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nad Jeziorem Tarpno, sukcesywna rewitalizacja Spichlerzy. Planowana jest renowacja Domu 

Towarowego Korzeniewskich oraz willi Victoriusa.  

Wspominano już o tym, że historia Grudziądza obfituje w tradycje związane  

z wojskowością. Obecnie funkcjonują tutaj oraz prowadzą czynną służbę jednostki takie jak: 

Centrum Szkolenia Logistyki, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy czy 8. Batalion Walki 

Radioelektronicznej, Rejonowe Warsztaty Techniczne JW. 4224, terenowy organ 

wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej 

administracji niezespolonej w postaci Wojskowej Komendy Uzupełnień. 

Grudziądz to także rozwijający się przemysł, w którym dominują branże: elektromaszynowa, 

lekka, budowlana i spożywcza. Miasto dysponuje bogatą ofertą dla potencjalnych 

inwestorów. Dodatkowy atut stanowi Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, której 

obecność na obszarze miasta również znacząco wpływa na jego potencjał gospodarczy.  

Grudziądz może pochwalić się zespołem 26 gotyckich spichrzy z XVI-XVIII wieku, 

tworzących charakterystyczną panoramę od strony Wisły. W 2011 roku grudziądzkie 

spichrze zdobyły 2. miejsce w konkursie „7 nowych cudów Polski”. Zespół zabytkowych 

spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły otrzymał również tytuł Pomnika Historii. 

Dodatkowo w mieście można podziwiać doskonale zachowane fragmenty murów 

miejskich, a także kościoły reprezentujące swoim stylem gotyk oraz barok. Warto wspomnieć 

o architekturze militarnej, której najważniejszym elementem jest grudziądzka cytadela 

położona w malowniczym miejscu na skarpie wiślanej. 

Miasto ma predyspozycje do rozwoju turystyki aktywnej oraz wypadowej, dzięki 

rozwiniętej infrastrukturze rekreacyjno-turystycznej w mieście oraz okolicach. Aktywnemu 

wypoczynkowi sprzyja obecność Wielkiego Jeziora Rudnickiego, wokół którego znajdują się 

trzy plaże. Wokół wspomnianego jeziora zlokalizowane są obiekty wypoczynkowe, 

wypożyczalnie sprzętu wodnego, pola namiotowe i caravaningowe oraz punkty 

gastronomiczne. Poza wspomnianym Jeziorem Rudnickim mieszkańcy mogą także korzystać 

z dwóch mniejszych zbiorników wodnych – Jeziora Tarpno oraz Jeziora Rządz. 

Dzięki leczniczym właściwościom solanki bogatej w urozmaicony skład minerałów 

Grudziądz mógłby starać się o status miejscowości uzdrowiskowej. Z solanki można 

skorzystać w znajdującej się tutaj, a zarazem jedynej w Europie piramidzie z tężnią 

solankową. Kompleks Geotermii Grudziądz, zlokalizowany w pobliżu miasta, pełni ważną 

funkcję rehabilitacyjno-uzdrowiskową. 

W zrewitalizowanym historycznym porcie Schultza, na prawym brzegu Wisły, 

powstała Marina Grudziądz. To idealne miejsce, by wybrać się w małą podróż wodną  
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i lądową. W porcie dostępny jest kort tenisowy, wypożyczalnia kijków do nordic walking 

oraz miejsce na campery. Z kolei na żeglarzy czeka nowoczesna keja z miejscami dla jachtów 

i łodzi motorowych. W sezonie wiosenno-letnim mieszkańcy mogą skorzystać ze statku 

wycieczkowego, z pokładu którego można oglądać panoramę miasta. 

Bliskość cywilnego lotniska w miejscowości Lisie Kąty powoduje, że nasze miasto 

jest chętnie odwiedzane przez miłośników sportów lotniczych. Mamy tu na myśli także 

zawodników z Polski i świata uczestniczących w organizowanych mistrzostwach czy 

zawodach. Osoby korzystające z lotniska, dla których z czasem latanie staje się 

niejednokrotnie sposobem na życie, korzystają nie tylko z oferty gastronomicznej czy 

hotelowej Grudziądza, ale równie często decydują się na inwestycje w nieruchomości. 

Ponadto, miasto położone jest w pobliżu Borów Tucholskich, które mają bogatą 

ofertę wypoczynkową. Zarazem jest zlokalizowane w niewielkiej odległości od Pojezierza 

Brodnickiego.  

W mieście zlokalizowane są hipermarkety i liczne dyskonty, a także galerie 

handlowe, w tym Galeria Alfa, która jest największym na tym obszarze centrum handlowo-

rozrywkowym. 

W Grudziądzu duże znaczenie przywiązuje się również do propagowania kultury.  

Co roku organizowane są takie wydarzenia, jak Grudziądzka Wiosna Teatralna, czy 

przyznawana jest Nagroda im. ks. Janusza Pasierba. Organizowanych jest wiele wydarzeń 

cyklicznych, chociażby z okazji rocznicy nadania praw miejskich czy na zakończenie 

wakacji. 

Pożądane kierunki rozwoju Grudziądza 

Rozkwit miasta powinien być zrównoważony w wielu dziedzinach; gmina powinna 

ewoluować w kierunku miksu - mariażu zabytków, kultury i historii miasta z biznesem. Jasne 

jest, że to inwestycje i biznes zapewniają rozwój miasta. Ważne jest także szkolnictwo czy 

rozwój turystyki. Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) istotne jest wsparcie 

kompetencyjne i oświatowe. Rozwijając sektor MŚP należy także wykorzystać dziedzictwo 

historyczne miasta. Rozumie się przez to dążenie do przyciągnięcia nowych przedsiębiorstw, 

chętnych do inwestowania w gminie. Rozwijanie wielu dziedzin funkcjonowania miasta 

powinno towarzyszyć pielęgnowaniu świadomości inwestorów, że Grudziądz i jego 

mieszkańcy są życzliwi i gościnni dla nowych osób, pomysłów i inicjatyw. 
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Przynależność Grudziądza do stowarzyszeń, organizacji, sieci i innych 

powiązań na poziomie regionalnym, ponadregionalnym, krajowym  

i międzynarodowym 

 

Miasto ceni sobie współpracę z przeróżnymi partnerami. Gmina-miasto Grudziądz należy do: 

 Federacji Miast Kopernikowskich, w którym to stowarzyszeniu Grudziądz jest obecny od 

samego początku, jako jeden z jego współzałożycieli, 

 Związku Miast Polskich, skupiającego 330 miast, którego celem jest wspieranie  

w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, 

 Związku Miast Nadwiślańskich, którego celem jest realizacja celów związanych  

z Wisłą m.in. ochroną środowiska, turystyką, 

 Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, integrującej środowisko turystyki  

i wpierającej realizację przedsięwzięć w zakresie budowania marki turystycznej, 

 Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, 

którego celem jest wymiana dobrych praktyk we wdrażaniu funduszy europejskich, 

 Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Wodnego, którego celem 

jest wspieranie rozwoju turystyki i żeglugi wodnej, 

 Stowarzyszenia „Szesnastka”, skupiającego miasta współpracujące na rzecz budowy trasy 

ekspresowej nr 16, 

 Związku Stowarzyszeń „Grudziądzki Bank Żywności”, którego celem jest ratowanie 

żywności przed zmarnowaniem i przekazywanie jej osobom najbardziej potrzebującym, 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, którego celem jest 

przede wszystkim działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru miasta 

Grudziądza, aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Grudziądza oraz promocja 

miasta, 

 Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, którego celem jest zachowanie dziedzictwa 

kulturowego, jakim jest architektura gotyku ceglanego, międzynarodowa promocja 

zabytków architektury gotyckiej i miast zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz promocja  

i rozwój turystyki kulturowej. 

Grudziądz zawarł również umowy z miastami partnerskimi. Pierwszym miastem,  

z którym Grudziądz nawiązał współpracę partnerską, było Gütersloh w Niemczech. Od 

samego początku oba miasta przystąpiły do programu wymiany uczniów szkół 

podstawowych  
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i średnich. Także środowiska lekarskie obu miast ze sobą współpracują, czego dowodem jest 

ufundowanie przez Gütersloh wysokiej klasy sprzętu medycznego dla grudziądzkiej lecznicy. 

Wymiana doświadczeń dotyczy również kultury, sportu i gospodarki. 

Szwedzkie Falun to kolejne miasto partnerskie Grudziądza. W tym wypadku 

współpraca dotyczy wymiany młodzieży, kontaktów administracji samorządowej, służb 

bezpieczeństwa publicznego, a także wspólnych działań na płaszczyźnie życia kulturalnego.  

Zostało również podpisane porozumienie w sprawie ustanowienia partnerstwa  

między Grudziądzem a chińskim miastem Nanning. W celu wymiany doświadczeń do 

Grudziądza przybyli chińscy lekarze, którzy w tutejszym szpitalu odbywali staże zawodowe. 

Przedstawiciele Grudziądza wzięli również udział m.in. w 14. edycji targów ASEAN EXPO 

oraz Międzynarodowym Festiwalu Sztuki International Folk Song Arts Festival. Celem 

współpracy z Nanning jest wzajemne wspieranie się w dziedzinie gospodarki, administracji, 

sztuki, kultury, nauki, zdrowia, spraw młodzieży i oświaty. Umożliwia to miastom 

partnerskim osiąganie obopólnych korzyści. 

 Grudziądz jest ponadto aktywnym członkiem projektu C-City, sieci kulturalnej 

łączącej miasta Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Rosji. Projekt ma posłużyć 

poszerzaniu współpracy w zakresie kultury. 

Ekonomia społeczna w Grudziądzu 

 

W Grudziądzu aktywnie funkcjonuje ponad 180 podmiotów ekonomii społecznej. 

Strukturę podmiotów według form działalności przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4. Rodzaje i liczba podmiotów działających na terenie miasta 

Lp. Rodzaje podmiotów 
Liczba 

podmiotów 

1 

 

Stowarzyszenia, w tym: 150 

1) stowarzyszenia (w tym jednostki terenowe: oddziały, koła itp.)
 
 102 

2) stowarzyszenia zwykłe 25 

3) stowarzyszenia kultury fizycznej 12 

4) uczniowskie kluby sportowe 11 

2 Fundacje 19 

w tym wpisane do rejestru przedsiębiorców 5 

3 Kościelne osoby prawne (w tym kościelne jednostki organizacyjne) 2 

4 Samorządy gospodarcze 2 

5 
Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku 
2 

6 Spółdzielnie, w tym: 3 

1) spółdzielnie socjalne 0 

2) spółdzielnie pracy 2 

3) spółdzielnie inwalidów i niewidomych 1 

7 Przedsiębiorstwa społeczne 4
2
 

8 Zakłady pracy chronionej 3
3
 

9 Jednostki reintegracyjne, w tym: 2 

1) warsztaty terapii zajęciowej 1
4
 

2) zakłady aktywności zawodowej 0 

3) centra integracji społecznej 0 

4) kluby integracji społecznej 1
5
 

Razem 182 

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (stan na dzień 31 marca 2021 r.) 

                                                 

 
2
 w tym 1 stowarzyszenie i 1 fundacja 

3
 w tym 1 spółdzielnia inwalidów 

4
 prowadzony przez stowarzyszenie 

5
 prowadzony przez fundację 
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Miasto wspiera działalność podmiotów ekonomii społecznej przede wszystkim 

poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Coroczne dotacje z budżetu miasta otrzymuje na ten cel ponad 50 organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Przeważającą część zlecanych zadań stanowią usługi społeczne, na które składają się m.in.: 

 udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom z terenu Grudziądza, 

 zapewnianie posiłku osobom potrzebującym, 

 organizowanie pomocy żywnościowej (dystrybucja żywności oraz przygotowywanie 

wigilii dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku), 

 świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, 

 prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie, 

 świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Wartość usług społecznych zlecanych organizacjom wynosi ponad 10 mln zł rocznie, 

co stanowi około 80% środków przeznaczanych na zadania publiczne. Poza wyżej 

wymienionymi usługami społecznymi miasto zleca organizacjom pozarządowym zadania  

z zakresu: 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji ich wypoczynku, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 turystyki i krajoznawstwa, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Jednym z podmiotów ekonomii społecznej w mieście jest Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z siedzibą przy ul. Portowej 8. Cel jego działania 

obejmuje m.in. wdrażanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, podejmowanie inicjatyw  

i działań aktywizujących społecznie i zawodowo mieszkańców Grudziądza oraz 



 

27 

 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki 

Spichlerz” udziela wsparcia mieszkańcom i podmiotom działającym na obszarze objętym 

LSR w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. 

Wśród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Grudziądza należy zwrócić 

uwagę na działalność dwóch podmiotów reintegracyjnych: 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 11-13 – podmiot 

prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „To-My”. WTZ 

prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dla 85 osób niepełnosprawnych  

w ramach 17 pracowni terapii zajęciowej, 

 Klub Integracji Społecznej z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 1-3 - podmiot utworzony 

przez Fundację Inicjatyw Społecznych Źródło w ramach projektu realizowanego 

wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. KIS zapewnia 

aktywizację społeczną i zawodową 25 osobom korzystających z pomocy MOPR 

zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

Ponadto na terenie Grudziądza aktywnie działa Grudziądzkie Centrum Ekonomii 

Społecznej „Pomost” z siedzibą przy ul. Klasztornej 6, będące jednostką wyodrębnioną  

z Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej. Dochód uzyskiwany z prowadzonej przez Centrum działalności gospodarczej 

jest przeznaczany na działalność statutową Caritas. Zadania podmiotu polegają przede 

wszystkim na prowadzeniu Baru „Flisak” i świadczeniu usług cateringowych oraz 

edukacyjno-szkoleniowych. 

Aktualnie w Grudziądzu nie działają zakłady aktywności zawodowej ani spółdzielnie 

socjalne. Miasto planuje jednak utworzenie tego rodzaju podmiotu. 

Władze miasta, mając na celu zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, podjęły 

działania zmierzające do utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Spichrzowej 

57. Działania Centrum będą zorientowane na podniesienie aktywności społecznej 

mieszkańców, integrację różnych środowisk społecznych oraz bezpośrednie włączenie 

mieszkańców w proces zmian społecznych. W ramach działalności CAS będzie prowadziło 

kawiarenkę obywatelską, której celem będzie realizacja zadań z zakresu animacji społecznej, 

wspieranie lokalnych liderów i organizacji społecznych, a także organizacja spotkań, 

pogadanek i wykładów z zakresu partycypacji społecznej i bezpieczeństwa publicznego.  
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W spichlerzu pod ww. adresem funkcjonować będzie również kawiarenka gastronomiczna 

prowadzona przez podmiot ekonomii społecznej.  

Warto podkreślić, że w 2021 r. gmina-miasto Grudziądz otrzymała certyfikat Znak 

Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w uznaniu za skuteczne połączenie 

działalności ekonomicznej ze społecznym zaangażowaniem. 

Zidentyfikowanie i opisanie dotychczasowych inicjatyw pro-biznesowych 

realizowanych przez miasto od 2007 roku 

Gmina-miasto Grudziądz nieustannie się rozwija stawiając przy tym na współpracę  

z biznesem oraz modernizację miasta. Grudziądzkie spółki komunalne wdrażają innowacyjne 

technologie oraz systemy. 

Każdy inwestor ma możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza pomocy 

publicznej. Miasto udziela zwolnień z podatku od nieruchomości na zasadzie pomocy de 

minimis oraz na zasadzie pomocy regionalnej firmom rozpoczynającym działalność  

i rozwijającym się. Prezydent Grudziądza udziela za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 

Pracy w Grudziądzu horyzontalnej pomocy publicznej na zatrudnienie. Dodatkowo 

inwestorowi działającemu w strefie ekonomicznej przysługuje zwolnienie z podatku 

dochodowego. 

Urząd Miejski w Grudziądzu oferuje również następujące rodzaje wsparcia podczas 

procesu inwestycyjnego: 

 przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej (informacja o nieruchomościach 

spełniających parametry wskazane w zapytaniu, informacja o uwarunkowaniach 

prawnych, w tym w zakresie dostępnych ulg i zwolnień, aktualna informacja o rynku 

pracy oraz zebranie i opracowanie wszelkich danych potrzebnych inwestorowi); 

 organizacja wizyt inwestora w Grudziądzu, w tym koordynacja spotkań  

z Prezydentem, przedstawicielami różnych instytucji i urzędów, ułatwienie kontaktu  

z instytucjami wydającymi decyzje i zezwolenia wymagane w procesie inwestycyjnym; 

 wsparcie w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji, wsparcie  

w zakresie poszukiwania pracowników, w tym wsparcie w skorzystaniu z narzędzi 

oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (szkolenia pracowników, rekrutacje, 

dofinansowanie tworzenia nowych stanowisk pracy); 

 współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego; 

 wsparcie proinwestycyjne. 
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Wśród inwestorów pojawia się coraz większa liczba przedstawicieli podmiotów 

zagranicznych, reprezentujących kapitał amerykański, holenderski, niemiecki, szwedzki, 

fiński i portugalski. Dynamicznie rozwija się także otoczenie okołobiznesowe, powstają 

firmy i instytucje otoczenia biznesu oraz agencje podatkowe i finansowe. 

W listopadzie 2019 roku Prezydent Grudziądza powołał do życia Grudziądzką Radę 

Gospodarczą, zrzeszającą grudziądzkich przedsiębiorców. Rada jest organem doradczym, 

opiniodawczym i inicjującym w sprawach dotyczących sfery społeczno-gospodarczej gminy-

miasta Grudziądz. 

Gmina-miasto Grudziądz uczestniczy w ważnych i prestiżowych wydarzeniach 

dotyczących obsługi inwestorskiej. Od 2019 r. jej przedstawiciele biorą udział w spotkaniach 

Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, które corocznie są okazją do spotkań ze wszystkimi 

uczestnikami w specjalnie wydzielonych strefach, znacznie ułatwiających nawiązywanie 

cennych kontaktów biznesowych. 

Ponadto miasto regularnie bierze udział w największych targach inwestycyjnych  

w Europie środkowo-wschodniej EXPO REAL w Monachium oraz promuje swoje tereny 

inwestycyjne na Międzynarodowych Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania 

Systemami Zaopatrzenia Transport Logistic w Monachium. 

Przedstawiciele Grudziądza w 2015 roku wzięli udział w międzynarodowych targach 

inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Na targi przygotowano kompleksową ofertę, na którą 

składały się nieruchomości przeznaczone pod inwestycje przemysłowe i logistyczne, 

zarówno te należące do strefy ekonomicznej, jak również będące w posiadaniu miasta, 

Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. i właścicieli prywatnych, o łącznej 

powierzchni ponad 70 ha. 

Grudziądzcy przedsiębiorcy w 2015 r. reprezentowali miasto na Międzynarodowych 

Targach Poddostawców Zuliefermesse w Lipsku. Podczas misji gospodarczej przedstawiciele 

regionalnych firm odbyli spotkania matchmakingowe oraz odwiedzili wybrane stoiska,  

na których prowadzili rozmowy z potencjalnymi kooperantami i klientami. Grudziądz 

reprezentowały firmy SKS Connecto (producent wiązek kablowych i zestawów przewodów 

oraz sprzętu elektrycznego, AC Metal (firma świadcząca usługi z zakresu obróbki blachy  

i metalu z wykorzystaniem procesów cięcia, gięcia, wykrawania, spawania, frezowania  

i toczenia CNC na zlecenie firm z branży AGD, RTV, elektrotechnicznej  

i motoryzacyjnej), CAD Production (firma świadcząca usługi projektowania i wykonawstwa 

konstrukcji stalowych oraz palet, pojemników metalowych i kontenerów dla przemysłu).  



 

30 

 

Przedstawiciele miasta odbyli również w 2017 r. oficjalną wizytę w Nanning  

w Chinach, podczas której wzięli udział w 14. edycji targów ASEAN EXPO, 

sponsorowanych przez departamenty handlowe Chin i kraje ASEAN - Stowarzyszenie 

Narodów Azji Południowo-Wschodniej.  

1.2. Wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą w Grudziądzu 

Przedsiębiorstwa na terenie miasta Grudziądza 

W Grudziądzu i okolicy prężnie rozwija się przemysł papierniczy, budowlany, 

metalowy i lekki. Atut, którym jest położenie miasta, wykorzystały firmy takie jak 

Rossmann, Jeronimo Martins oraz Brenntag Polska Sp. z o.o., lokalizując tutaj swoje centra 

logistyczne. 

W Grudziądzu prężnie rozwijają się przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, 

pochodzące z Niemiec, Holandii, Szwecji, Belgii, Norwegii, Szwajcarii i USA.  

W ostatnich latach w Grudziądzu rozpoczęły inwestycje dwie duże firmy, dla których 

głównym surowcem jest drewno: Mr Garden i SITS Industry Sp. z o.o. W 2019 r. norweska 

Grupa Kitron otworzyła w Grudziądzu fabrykę komponentów elektronicznych, zaś 

Formeleon Sp. z o.o., należąca do koncernu Rychiger AG ze Szwajcarii, wybrała Grudziądz 

na miejsce produkcji maszyn, narzędzi i przyrządów kontrolnych.  

Przy oddanej do użytku w 2020 r. ulicy Polskiej Strefy Inwestycji w Grudziądzu, swoją 

fabrykę uruchomi też firma Termo Organika, produkująca m.in. styropiany do dociepleń 

budynków. 

W roku 2020 w rejestrze REGON w Grudziądzu zarejestrowano: 

 8 538 podmiotów gospodarki narodowej, 

 6 413 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

 84 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. 

Struktura przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych pracowników przedstawia się 

następująco: 

 bardzo duże (1000 i więcej): 2, 

 duże (250–999): 14,  

 średnie (50–249): 76,  

 małe (10–49): 270,  

 mikro (0–9) : 7950. 
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Grudziądz na tle województwa 

Tabela 5. Podstawowe wskaźniki finansowe miasta na tle województwa i grupy podobnych 

gmin (2018)  

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS. 

Według danych z 2018 r. dochody w Grudziądzu na jednego mieszkańca wynosiły blisko  

6 tys. zł, a dochody własne niecałe 3 tys. zł na jednego mieszkańca, co stawia Grudziądz 

powyżej średniej w grupie gmin o podobnej wielkości w województwie. Wydatki  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły w 2018 r. niecałe 6 tys. zł, co również jest 

powyżej średniej w grupie gmin o podobnej wielkości. 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w mieście 

Według stanu na grudzień 2018 r. w Grudziądzu było 2195 płatników składek ZUS 

oraz 5378 podatników osiągających przychody z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. Liczbę przedsiębiorstw – podatników i płatników składek, przedstawia tabela 

poniżej. 

 

Tabela 6. Liczba przedsiębiorstw według rodzaju rejestru (2018)  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS www.stat.gov.pl 
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Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że liczba poszczególnych 

podmiotów różni się w zależności od źródła informacji. Dane w bazie REGON zawierają 

największą liczbę podmiotów. Baza ta zawiera jednak informacje, które mogą nie być  

w pełni aktualne np. nie uwzględniają przedsiębiorstw, które zawiesiły swoją działalność. 

Liczba podatników różni się od liczby płatników składek, przede wszystkim tym, że w grupie 

przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek, część z tych osób łączy 

prowadzenie działalności z wykonywaniem pracy etatowej, w związku z czym nie są 

płatnikami składek. Występują również różnice w liczbie przedsiębiorstw w zależności od ich 

wielkości. Klasyfikacja przedsiębiorstw w przypadku danych ZUS jest określona na 

podstawie liczby osób ubezpieczonych (tj. takich, za które przedsiębiorstwo opłaca składki 

na ubezpieczenia społeczne). W przypadku danych podatkowych, klasyfikacja wynika  

z deklaracji przedsiębiorców przekazanych do urzędów skarbowych. 

Płatnicy składek oraz osoby ubezpieczone w Grudziądzu 

Informacja o płatnikach składek w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich (tj. 

płacących składki za od 1 do 249 osób ubezpieczonych) według wybranych sekcji PKD 

przedstawia tabela 5. 

 

Tabela 7. Liczba płatników składek według sekcji PKD (2018)  

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS. 
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Ustalono, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przez płatników składek,  

z których każdy zatrudnia nie więcej niż 250 osób, dotyczy łącznie 23 868 osób 

ubezpieczonych, co stanowi 42,5 % osób w wieku produkcyjnym (będących mieszkańcami 

miasta-gminy Grudziądz). Po dokonaniu podziału na poszczególne branże liczba osób 

ubezpieczonych (tj. tych, za które opłacane są składki ZUS) i zamieszkujących na terenie 

miasta-gminy Grudziądz wynosi: 

 usługi: 16 450 osób, co stanowi 29,3% osób w wieku produkcyjnym,  

 przemysł: 12 137 osób, co stanowi 21,6% osób w wieku produkcyjnym, 

 sekcje zdominowane przez podmioty publiczne: 10 230 osób, z czego 3531 stanowią 

osoby zatrudnione w administracji, 3227 to osoby zatrudnione w sektorze opieki 

zdrowotnej, 3081 w sektorze edukacji, a 391 w sektorze kultury. Łącznie jest to 18,2% 

osób w wieku produkcyjnym,  

 wśród osób ubezpieczonych 20 054 to kobiety, a 21 549 stanowią mężczyźni,  

 najwięcej ubezpieczonych stanowią osoby w wieku 35-44 lat (10 747 osób) i 25-34 lat 

(10 101 osób). 

Tabela 8. Liczba ubezpieczonych w zależności od płatnika składek 

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS. 

Najwięcej ubezpieczonych osób było w sekcjach:  

 przetwórstwo przemysłowe (8587), 

 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

(7145), 

 budownictwo (2872). 

 



 

34 

 

Rysunek 3. Liczba ubezpieczonych według sekcji i płatnika składek (2018) 

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS. 

 

Rysunek 4. Liczba ubezpieczonych według wielkości płatnika składek, wieku i płci (2018)  

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS. 

 

Przeciętna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w grudniu 2018 r. 

wynosiła w Grudziądzu 2773 zł. Przeciętna podstawa wymiaru składek w przypadku 

mężczyzn jest wyższa, niż w przypadku kobiet.  

Najwyższe podstawy wymiaru składek spośród głównych zidentyfikowanych 

sektorów według zatrudnienia odnotowane są w budownictwie. Podstawy wymiaru składek  
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w sektorze MŚP są najwyższe wśród płatników zatrudniających od 50 do 249 osób. Tabele 

poniżej prezentują informacje dotyczące średnich podstaw wymiaru składek w złotych,  

w Grudziądzu oraz w porównaniu do średnich podstaw wymiaru składek w danym typie 

gminy oraz w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Tabela 9. Średnie podstawy wymiaru składek według wielkości, płci oraz wybranych sekcji 

zatrudnienia w złotych w Grudziądzu (2018) 

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS, ZUS i KAS 

 

Tabela 10. Średnie podstawy wymiaru składek w Grudziądzu według wielkości, płci oraz 

wybranych sekcji zatrudnienia w porównaniu do średniej w danym typie gminy (2018) 

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS, ZUS i KAS 
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Tabela 11. Średnie podstawy wymiaru składek w Grudziądzu według wielkości, płci oraz 

wybranych sekcji zatrudnienia w porównaniu do średniej w województwie kujawsko-

pomorskim (2018)  

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS, ZUS i KAS 

Przedsiębiorstwa płacące podatki w mieście 

Informacja obejmuje przedsiębiorców i przedsiębiorstwa opłacające podatki 

dochodowe od osób fizycznych: według stawki podatkowej (formularz PIT 36), w tym 

również tych, którzy zadeklarowali opłacanie podatku liniowego (PIT 36L). Kolejną grupą są 

przedsiębiorcy, którzy opłacają podatki ryczałtowe (na formularzach PIT 28A i PIT28B), jak 

również osoby prawne, płacące podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Forma opłacania 

podatku zależy od formy prowadzonej działalności, a także wielkości przedsiębiorstwa.  

W gminie-miasto Grudziądz według danych podatkowych funkcjonuje 1781 przedsiębiorstw, 

w tej grupie 178 to przedsiębiorstwa małe, a 38 przedsiębiorstwa średnie oraz 1565  

to mikroprzedsiębiorstwa. 

W grupie mikroprzedsiębiorców dominuje rozliczanie w formie podatku PIT (82,5%). 

W przypadku małych przedsiębiorstw 44,9% z nich rozlicza się w ramach podatku CIT,  

a 40,4% korzysta z rozliczenia się w formie podatku liniowego (PIT-36L). Przedsiębiorstwa 

średnie są przede wszystkim płatnikami podatku CIT. 

 

 



 

37 

 

Tabela 12. Liczba przedsiębiorstw – podatników w 2018 r. w Grudziądzu  

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS, ZUS i KAS 

Przychody i dochody podatników prowadzących działalność gospodarczą w mieście 

Łącznie przychody przedsiębiorstw (bez osób prowadzących działalność na własny 

rachunek) rozliczających się w Grudziądzu wynosiły w 2018 r. 4 690 182 673 zł. Zestawienie 

przychodów według wielkości przedsiębiorstw i sposobu rozliczania podatku przedstawia 

tabela 13. 

Tabela 13. Przychody przedsiębiorstw – podatników w 2018 r. w Grudziądzu 

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że najwyższy poziom przychodów 

osiągają przedsiębiorstwa średnie, które są płatnikami podatku CIT.  
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Tabela 14. Dochody przedsiębiorstw – podatników (przychody pomniejszone o koszty) 

 

Źródło: Obliczenia Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

Powyższa tabela wskazuje, że najwięcej dochodów jest generowanych przez osoby 

prowadzące samodzielną działalność i mikroprzedsiębiorstwa. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa mają stosunkowo wysokie koszty, zatem ich dochód to odpowiednio 

zaledwie 8,6% w przypadku małych firm i 3,3% przychodu w przypadku średnich firm. 

1.3. Analiza kluczowych interesariuszy gospodarki w Grudziądzu 

Powiązania kooperacyjne na obszarze miasta 

Dużą szansę na wzmocnienie konkurencyjności gminy-miasto Grudziądz dostrzec 

można niewątpliwie w istniejących na obszarze gminy powiązaniach kooperacyjnych. 

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych tego typu powiązań: 

Grudziądzki Klaster Przemysłu Lekkiego Sp. z o.o. składa się z siedmiu grudziądzkich firm. 

Jego celem jest wzmocnienie przemysłu włókienniczego oraz działania w zakresie 

kształcenia młodzieży i dorosłych, jak również rozwój samych przedsiębiorstw. Klaster 

powstał z inicjatywy Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. Klaster dąży do 

kreowania innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, jak również do 

stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczenia, pozwalającej na wspólne 

uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach, w tym wystawach  

i targach oraz misjach gospodarczych. 

Motywacją do utworzenia w 2017 r. klastra OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony 

Energetycznie była potrzeba integracji podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, 
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zwłaszcza z rynkiem OZE oraz zarządzania energią w celu stworzenia sieci współpracy 

podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej 

i zrównoważonej energii. Klaster OZE Grudziądz jest porozumieniem lokalnego samorządu, 

spółek komunalnych, lokalnego stowarzyszenia z obszaru otoczenia biznesu oraz 

przedsiębiorców z terenu miasta Grudziądza zajmujących się produkcją, dystrybucją, 

konsumpcją oraz obrotem energią elektryczną oraz ciepłem. 

Grudziądzki Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości jest jedną z najstarszych instytucji 

w naszym mieście. Liczy sobie 660 lat. Cech prowadzi Branżową Szkołę I Stopnia  

w Grudziądzu, zrzeszając 243 zakłady i szkoląc ponad 640 uczniów. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zostało zarejestrowane w 

2016 r. Jego celem jest podejmowanie m.in. inicjatyw mających na celu działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Grudziądza, aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców Grudziądza, rozwój zasobów ludzkich, rozwój społeczeństwa informacyjnego i 

przedsiębiorczości czy też promocja miasta. 

Grudziądz to siedziba licznych organizacji społecznych, związków, zrzeszeń i towarzystw, 

których działalność ma znaczenie integrujące społeczność miasta z sąsiadami  

i podmiotami o podobnym charakterze. Duże znaczenia ma tu współpraca w sferze związków 

gospodarczych, np. poprzez funkcjonujące zrzeszenia producentów, rzemieślników, kupców, 

itp. (np. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Izba Handlowa). 

Przykładem współpracy na poziomie gmin sąsiadujących jest partnerstwo w ramach 

Porozumienia w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej 

województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji 

Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Jest to partnerstwo pomiędzy gminą-

miasto Grudziądz a gminą Grudziądz, gminą Dragacz, gminą Gruta, gminą Radzyń 

Chełmiński oraz gminą Rogóźno, którego celem jest współpraca przy realizacji wspólnych 

działań prorozwojowych w wymiarze terytorialnym. W ramach prac dotyczących 

perspektywy UE 2021-2027, dla realizacji założeń polityki terytorialnej woj. kujawsko – 

pomorskiego został określony i wpisany do Strategii rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ Miejski Obszar Funkcjonalny 

Grudziądza – w jego skład wchodzą miasto Grudziądz wraz z gminą Grudziądz, gmina-

miasto i gmina Radzyń Chełmiński, miasto i gmina Łasin, gmina Dragacz, gmina Rogóźno, 

gmina Gruta, gmina Świecie nad Osą. W momencie powstawania tego dokumentu trwały 

ustalenia międzygminne dotyczące ustalenia formuły dla realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych.   
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1.4. Wnioski z diagnozy i analiza SWOT  

 

Na podstawie wyżej przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej gminy-

miasto Grudziądz, opracowano analizę strategiczną przy użyciu analizy SWOT. Analiza 

SWOT jest jednym z najpopularniejszych narzędzi służących diagnozie sytuacji, w jakiej 

znajduje się jednostka samorządowa, które pomaga zidentyfikować problemy i określić 

priorytety rozwoju. 

Mocne strony 

 atrakcyjne położenie geograficzne w centralnej części Pomorza Nadwiślańskiego, 

 miasto na przecięciu istotnych szlaków komunikacyjnych, kluczowy szlak łączący północ  

z południem, 

 infrastruktura drogowa: Trasa Średnicowa – odciążająca wewnętrzny układ 

komunikacyjny miasta; miasto skomunikowane z autostradą A1 (węzeł autostradowy 

Grudziądz i trzy inne w promieniu 25 km); bliskość ważnych dróg krajowych m.in.: 

droga krajowa nr 91 (Gdańsk-Cieszyn) oraz dwie drogi krajowe nr 55 i nr 16 przecinające 

miasto oraz droga krajowa nr 95 łącząca autostradę A1 z drogą krajową nr 55, 

 potencjał ludzki: 58% ludności w wieku produkcyjnym, 

 wysokie walory środowiska i krajobrazu, wynikające głównie z uwarunkowań 

przyrodniczych i położenia Grudziądza nad rzeką Wisłą oraz znajdujących się jezior  

i lasów oraz ośrodków rekreacyjnych, 

 wygodne kompaktowe miasto, z rozbudowanym wewnętrznym układem transportowym,  

 rozwój budownictwa mieszkaniowego z bogatą ofertą mieszkaniową w różnych 

lokalizacjach miasta, 

 potencjał przemysłowy w Grudziądzu z dobrze usytuowanymi terenami inwestycyjnymi 

nie tylko dla MŚP, ale również dla dużych firm,  

 działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Grudziądzkiego Parku 

Przemysłowego, 

 rozwijająca się jednoosobowa działalność gospodarcza, w tym rzemieślnicza, 

 dobrze rozwinięte szkolnictwo: współpraca szkół zawodowych z lokalnym biznesem oraz 

otwarcie kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy przy 

współpracy z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. Wł. Biegańskiego, 
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 wdrażany program rewitalizacji: remont oraz ożywienie grudziądzkiej Starówki, nadanie 

budynkom nowych funkcji, 

 tworzenie infrastruktury do aktywnego spędzania czasu (np. ścieżki rowerowe, 

zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Tarpno), rewitalizacja Spichlerzy,  

 rosnąca aktywność społeczności lokalnej, przejawiająca się m. in. w głosowaniu do 

budżetu obywatelskiego, wzrost liczby organizacji pozarządowych oraz realizowanych 

przez nie projektów i przedsięwzięć, 

 wielospecjalistyczny szpital obejmujący swoim zasięgiem 3 województwa, 

 dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (w tym oczyszczalnia ścieków, składowisko 

odpadów, sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia), 

 funkcjonowanie Grudziądzkiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Grudziądza  

o charakterze doradczym i konsultacyjnym, 

 platforma do konsultacji jako narzędzie do współdecydowania przez mieszkańców  

w sprawach ważnych dla Grudziądza. 

Słabe strony 

 odpływ młodych i wykształconych osób do sąsiednich gmin i do dużych ośrodków 

akademickich, 

 brak perspektyw dla młodzieży, szczególnie wysoko wykwalifikowanej po studiach, brak 

dla niej atrakcyjnych ofert pracy, ciągle za mała oferta spędzania wolnego czasu, 

 niewykorzystany potencjał turystyczny i historyczny: niezagospodarowane i niszczejące 

budynki z potencjałem turystycznym, często nieuregulowany stan prawny budynków, nie  

w pełni wykorzystany potencjał historyczny do promocji miasta (np. historia szkoły 

Ułanów, Lotnictwa, fortyfikacje), 

 niska jakość przestrzeni publicznych oraz słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, 

ograniczająca możliwość korzystania z oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta oraz 

stanowiąca barierę w rozwoju gospodarczym opartym na zagospodarowaniu wolnego 

czasu, deficyt infrastruktury noclegowej, brak małej infrastruktury turystycznej, 

 niezadawalający stan techniczny dróg osiedlowych, 

 brak średniej kadry menedżerskiej i technicznej, niskie kompetencje kandydatów do 

pracy,  

 brak systemowych rozwiązań, programu ze strony miasta, jak przyciągnąć i zatrzymać 

ludzi, którzy będą generować dochody dla Grudziądza, 
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 niewystarczające zaplecze naukowo-badawcze, w tym mała innowacyjność 

przedsiębiorstw oraz niski poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a sektorem 

nauki, ciągle niewystarczający rozwój szkolnictwa wyższego, szczególnie o profilu 

technicznym, 

 brak wielopoziomowej infrastruktury parkingowej w obrębie Starego Miasta. 

Szanse 

 przebieg trasy kolei dużych prędkości przez Grudziądz oraz budowa drogi ekspresowej 

S5, 

 rozwój szkolnictwa wyższego: plany utworzenia Publicznej Uczelni Zawodowej  

w Grudziądzu o profilu technicznym oraz kierunku mechanik lotnictwa w Pomorskim 

Instytucie Lotnictwa,  

 wzrost zainteresowania uzyskaniem wykształcenia zawodowego, 

 realizacja inwestycji przyciągających przyszłych mieszkańców np. plany powstania 

Osiedla Centralnego w ramach Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej, rozwijanie 

oferty kulturalnej i rekreacyjnej oraz utworzenie Parku Kulturowego „Cytadela Twierdzy 

Grudziądz” w celu ochrony zachowanych zabytkowych fortyfikacji, a także rewitalizacji 

obiektów i nadania im nowych funkcji gospodarczych oraz turystycznych, realizacja 

inwestycji drogowych w tym modernizacja taboru tramwajowego i autobusowego oraz 

sieci tramwajowej, 

 powstanie Lokalnej Organizacji Gospodarczej jako miejsca wymiany doświadczeń  

i zdobywania wiedzy środowisk administracji, biznesu, nauki, edukacji, organizacji 

pozarządowych, tworzenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, opinii, 

rozwój współpracy na linii biznes – nauka – administracja  

i przedsiębiorcy, 

 budowa marki Grudziądza, z uwzględnieniem specyfiki przyrodniczej, kulturowej  

i społecznej miasta, budowanie marki turystycznej Jarmarku Spichrzowego o zasięgu 

ponadregionalnym, a ściśle związanym z tradycjami handlu, spichlerzami, powstanie 

Muzeum Handlu Wiślanego, 

 rozwój małego biznesu na Starym Mieście poprzez wprowadzanie zachęt dla 

przedsiębiorców, 
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 organizacje pozarządowe, to duży potencjał gospodarczy do tworzenia przedsiębiorstw 

społecznych oraz szansa na dalsze przekierowanie ciężaru realizacji szeregu projektów  

i przedsięwzięć rozwojowych na organizacje pozarządowe i społeczne, 

 rewitalizacja Spichlerza 57, a w nim utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, 

również inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, miejsca wymiany doświadczeń 

organizacji pozarządowych oraz remont Domu Towarowego Korzeniewskich i Villi 

Victoriusa, 

 napływ nowych inwestorów, 

 pozyskiwanie środków unijnych jako szansa na sfinansowanie wielu inwestycji. 

Zagrożenia 

 negatywne czynniki demograficzne: deglomeracja - odpływ mieszkańców do gminy 

sąsiedniej kosztem miasta; suburbanizacja - wyludnianie się centrum i rozwój strefy 

podmiejskiej, starzejące się społeczeństwo, 

 czynnik fiskalny: odpływ podatników do Gminy Grudziądz, transfer dochodów 

budżetowych gminy miejskiej do sąsiednich gmin wiejskich, 

 konsekwencje wynikające z ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych zagrożeń 

epidemicznych, 

 wypieranie małego biznesu i rzemieślników przez centra handlowe i duże zakłady 

produkcyjne, 

 niski poziom wynagrodzeń w różnych sektorach, 

 dominująca pozycja ośrodków metropolitarnych Bydgoszczy i Torunia stwarzająca 

zagrożenie marginalizacji innych miast prezydenckich województwa kujawsko-

pomorskiego, 

 ryzyko zwiększenia dodatkowych obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. 

 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_podmiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_podmiejska
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Rozdział 2. Cele i priorytety Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza 

2.1. Cele horyzontalne i szczegółowe LPRG 

 

Pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości w gminie-miasto Grudziądz zależy od 

minimalizowania słabych stron oraz zagrożeń określonych w analizie SWOT, jak również od 

lepszego wykorzystania mocnych stron i szans rozwojowych. 

Określenie potencjału gospodarczego Grudziądza pozwala na zdefiniowanie 

najważniejszych problemów oraz na określenie głównych celów i priorytetów. Aby 

prawidłowo planować rozwój gospodarczy miasta Grudziądza, konieczne jest określenie 

celów, a następnie ich hierarchizacja. 

 

Cel strategiczny: 

Wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców oraz podnoszenie jakości  

i atrakcyjności warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przez 

podmioty ekonomii społecznej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 

 

W wyniku realizacji celu strategicznego Grudziądz ma szansę stać się silnym ośrodkiem 

gospodarczym, przyjaznym i atrakcyjnym dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 

mieszkańców i turystów. 

 

Priorytety: 

Priorytety sektorowe (PS) obejmują macierz, na którą składają się trzy obszary działań oraz 

trzy grupy interesariuszy systemu małych i średnich przedsiębiorstw w gminie-miasto 

Grudziądz. Logika priorytetów sektorowych układa się w następujący sposób:  
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Tabela 15. Macierz – logika priorytetów sektorowych 

 

Przedsiębiorstwa i 

podmioty ekonomii 

społecznej 

Instytucje 

Otoczenia Biznesu 

Administracja 

gminy-miasto 

Grudziądz 

Polityka fiskalna  nie dotyczy nie dotyczy PS 5 

Działania inwestycyjne (twarde)  PS 1 PS 3 PS 6 

Działania pozainwestycyjne (miękkie) - 

edukacja, promocja gospodarcza, 

stymulowanie przedsiębiorczości  

PS 2 PS 4 PS 7 

 

O ile polityka fiskalna na poziomie jednostki samorządu terytorialnego może być inicjowana 

tylko i wyłącznie przez gminę, o tyle pozostałe obszary aktywności mogą być inicjowane 

przez każdą ze stron i obejmują działania o charakterze „twardym” (np. inwestycje w zasoby 

i infrastrukturę) oraz o charakterze „miękkim” (np. szkolenia, programy edukacyjne, w tym 

również w sektorze ekonomii społecznej, promowanie gospodarki, stymulowanie 

przedsiębiorczości itp.). Zidentyfikowane priorytety sektorowe pozwolą przyporządkować 

każdy ze zgłaszanych w kolejnym etapie projektów (inicjatyw) do określonego priorytetu  

i w ten sposób koordynować poziom środków na ich finansowanie. 

 

Priorytety sektorowe (PS): 

PS1. Działania inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę konkurencyjności 

przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich oraz podmiotów ekonomii społecznej, 

PS2. Działania pozainwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę konkurencyjności 

przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich i podmiotów ekonomii społecznej, 

PS3. Działania inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę konkurencyjności 

instytucji otoczenia biznesu, 

PS4. Działania pozainwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę konkurencyjności 

instytucji otoczenia biznesu, 

PS5. Działania związane z polityką fiskalną inicjowaną przez gminę-miasto Grudziądz, 

PS6. Działania inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę konkurencyjności gminy-

miasto Grudziądz, 

PS7. Działania pozainwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę konkurencyjności 

gminy- miasto Grudziądz.  
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Tabela 16. Cele horyzontalne i szczegółowe 

Cele horyzontalne Cele szczegółowe 

 

Tytuł projektu 

Priorytet sektorowy 5 Polityka fiskalna 

Wzrost konkurencyjności 

gospodarczej i 

przedsiębiorczości miasta, 

który spowoduje, że będzie 

ono atrakcyjne zarówno dla 

inwestorów zewnętrznych, 

jak i dla już funkcjonujących 

przedsiębiorstw 

 Prowadzenie przejrzystej lokalnej 

polityki fiskalnej.  

 Stosowanie systemu zachęt dla 

przedsiębiorców, w tym również 

podmiotów ekonomii społecznej, poprzez 

odpowiednią politykę podatkową, 

zwłaszcza w zakresie podatku od 

nieruchomości, stosowanie ulg i zwolnień 

od podatku. 

 Odpowiednie kształtowanie stawek 

czynszu za najem i dzierżawę oraz za 

usługi komunalne. 

Stare Miasto. Nowe 

Rzemiosło. Nowa sztuka 

Priorytet sektorowy 1, 3 i 6 Działania inwestycyjne 

Wysoka konkurencyjność i 

innowacyjność 

przedsiębiorstw i podmiotów 

ekonomii społecznej. Wzrost 

atrakcyjności oraz potencjału 

przedsiębiorstw. 

Rozwój sektora 

turystycznego m.in. poprzez 

przystosowanie bazy 

infrastrukturalnej turystyki do 

aktualnych potrzeb rynku. 

Wzrost atrakcyjności 

gospodarczej miasta, w tym 

zwłaszcza rozwój 

innowacyjności. 

Trwały rozwój gospodarczy 

zgodny z zasadą 

zrównoważonego rozwoju (w 

tym oświata, kultura). 

Rozwój infrastruktury 

gospodarczej umożliwiającej 

napływ inwestycji oraz 

 Osiągnięcie wysokiej jakości oświaty 

poprzez inwestycje w infrastrukturę 

oświatową. Szkoły i placówki oświatowe 

miejscem atrakcyjnym, przystępnym i 

zachęcającym dzieci i młodzież do nauki i 

rozwoju. Poprawa bazy sportowej oraz 

lepsze wyposażenie szkół.  

 Grudziądz jako miejsce atrakcyjne do 

zamieszkania i inwestowania. 

Przystosowanie bazy infrastrukturalnej 

turystyki do aktualnych potrzeb rynku 

oraz rozwój funkcji turystyczno-

rekreacyjnych. Dostępna i nowoczesna 

baza sportowa oraz kulturalna. Budowa 

obiektów małej architektury turystycznej. 

Tworzenie zintegrowanej sieci 

infrastruktury turystycznej eksponującej 

najbardziej atrakcyjne miejsca w 

Grudziądzu. Powstanie atrakcyjnej oferty 

spędzania wolnego czasu dla młodzieży i 

turystów. Wykorzystanie potencjału 

historycznego i turystycznego Grudziądza. 

Dostosowanie obiektu 

szkolnego do wymagań 

edukacyjnych oraz 

lokalnych pracodawców 

branży budowlanej. 

 

Podnoszenie umiejętności 

przedsiębiorczych i 

kreatywności uczniów 

Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa i Agrotechniki 

ZSR w Grudziądzu 

 

„Nowe umiejętności – nowe 

możliwości” – kurs wózków 

jezdniowych dla logistyków 

 

Budowa laboratorium 

technologii Przemysłu 4.0 w 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Grudziądzu 
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wzmacniającej 

funkcjonowanie i współpracę 

małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz 

podmiotów ekonomii 

społecznej. 

 

 

 Uregulowana sytuacja mieszkaniowa, 

odpowiadająca potrzebom mieszkańców, 

zwłaszcza osobom młodym. 

Kompleksowe przygotowanie terenów pod 

rozwój mieszkalnictwa, modernizacja 

zasobów komunalnych, wspieranie 

różnych form budownictwa 

mieszkaniowego, zwiększenie oferty 

budownictwa. 

 Zapewnienie ładu przestrzennego 

łączącego poszanowanie dla środowiska i 

współczesne wyzwania cywilizacyjne. 

Środowisko naturalne zabezpieczone dla 

potrzeb usług turystycznych i 

rekreacyjnych. Funkcjonalna i estetyczna 

przestrzeń publiczna w mieście poprzez 

kontynuację działań rewitalizacyjnych. 

Dostosowanie terenu nad Wisłą do 

aktywnego wypoczynku oraz zwiększenie 

terenów zielonych w mieście. 

 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, w 

tym działania mające na celu ograniczenie 

emisji gazów i pyłów z domowych pieców 

grzewczych. Zastosowanie ekologicznych 

innowacji technologicznych. 

 Kontynuacja inwestycji w infrastrukturę 

techniczną dopasowaną do potrzeb 

przedsiębiorców oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. Działania na rzecz 

rozwoju infrastruktury technicznej, w tym 

wspieranie rozbudowy sieci kanalizacyjnej 

i sieci gazowej. Poprawa stanu dróg i 

chodników, przebudowa dróg 

osiedlowych oraz dróg ułatwiających 

dojazd do miejsc pracy, czy też do 

terenów rekreacyjnych. 

 Wyznaczenie lub uzbrajanie nowych 

terenów inwestycyjnych. Przyciąganie 

kapitału zewnętrznego poprzez dostępność 

i atrakcyjność terenów inwestycyjnych. 

Zakup samochodu TGL 

12.250 4x 2 BL CH 

 

Rozwój wysokosprawnej 

kogeneracji poprzez budowę 

biomasowej jednostki 

kotłowej w EC Łąkowa w 

Grudziądzu 

 

Budowa bloku na paliwa 

alternatywne RDF 

 

Budowa instalacji 

fotowoltaicznej 

 

Rewitalizacja i 

udostępnienie  

mieszkańcom oraz turystom 

bunkrów zlokalizowanych 

na ogólnodostępnych 

terenach Grudziądza 

 

Rewitalizacja miejskich 

targowisk 

 

Rewitalizacja spichlerza 

oraz utworzenie w nim 

restauracji i hotelu, w 

którym uczniowie Zespołu 

Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich realizowaliby 

praktyczną naukę zawodu 

 

Udostępnienie budynku przy 

ul. Wybickiego dla 

organizacji pozarządowych 

 

Modernizacja ulicy 

Dębowej wraz z budową 

ciągu - pieszo rowerowego 
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Przekwalifikowywanie gruntów na cele 

przemysłowe adekwatnie do potrzeb 

rozwoju przedsiębiorczości. 

 Zakup gruntów od prywatnych 

właścicieli i innych podmiotów z 

przeznaczeniem na inwestycje pośrednio 

mogące mieć wpływ na rozwój 

przedsiębiorczości (budowa dróg, 

instalacji wodno-kanalizacyjnych, bądź w 

celach poszerzenia oferty inwestycyjnej). 

Poszukiwanie nowych terenów 

inwestycyjnych, atrakcyjnych dla 

inwestorów. 

 Realizacja inwestycji gminnych w 

formie partnerstwa publiczno-

prywatnego, podejmowanie wspólnych 

zadań, np. w zakresie infrastruktury 

drogowej, budowy obiektów użyteczności 

publicznej. 

 Usprawnienie komunikacji 

indywidualnej i publicznej – wpływ na 

zmianę zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców, poprawa poziomu obsługi 

pasażerów. 

 Rozwój sektora organizacji 

pozarządowych 

 

Przebudowa ul. Kosynierów 

Gdyńskich wraz z budową 

łącznika z Przedszkolem 

Miejskim – Śródmieście 

 

Przebudowa ulicy 

Kościuszki w Grudziądzu 

Przebudowa ul. Miłoleśnej 

 

Przebudowa ul. Rybackiej 

Budowa ronda u zbiegu 

ulicy Waryńskiego z nowo 

budową drogą łączącą się z 

ul. Rapackiego 

 

Przebudowa ul. Dywizjonu 

303 na odcinku od ul. 

Kustronia do ul. Polskich 

Skrzydeł 

 

Przebudowa ulicy 

Ruchniewicza 

 

Utworzenie Lokalnej 

Organizacji Gospodarczej 

na terenie gminy-miasto 

Grudziądz 

Priorytet sektorowy 2, 4 i 7 Działania pozainwestycyjne 

Wysoka jakość kapitału 

ludzkiego zapewniająca 

innowacyjność i 

konkurencyjność 

przedsiębiorstw, zwłaszcza 

małych i średnich, w tym 

również podmiotów ekonomii 

społecznej. 

 

Wysoka jakość edukacji 

 

 Zintensyfikowanie działań związanych z 

promocją gospodarczą miasta, w tym 

kontynuacja budowy silnej marki 

Grudziądza. Wzmocnienie współpracy z 

miastami partnerskimi. Promocja miasta w 

bezpośrednim i dalszym otoczeniu 

(region, kraj), promocja w mediach. 

Pozycjonowanie miasta jako ośrodka 

życia kulturalnego i gospodarczego. 

 Rozwój wsparcia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii 

Stare Miasto. Nowe 

Rzemiosło. Nowa sztuka 

 

Dostosowanie obiektu 

szkolnego do wymagań 

edukacyjnych oraz 

lokalnych pracodawców 

branży budowlanej 

 

Planuję przyszłość z ZSG-H 
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Aktywizacja sektora 

przedsiębiorstw i podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Aktywne korzystanie ze 

wsparcia doradczego oraz 

środków zewnętrznych. 

 

Rynek pracy dostosowany do 

potrzeb lokalnej i regionalnej 

gospodarki. 

 

Ład przestrzenny łączący 

poszanowanie dla środowiska i 

wyzwań cywilizacyjnych. 

 

Kreowanie i promowanie 

wizerunku miasta, 

umacnianie znaczenia 

gospodarczego miasta. 

Grudziądz miastem 

atrakcyjnym dla turystów i do 

zamieszkania 

 

 

Rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Stymulowanie 

przedsiębiorczości i 

aktywności obywatelskiej 

wśród mieszkańców. Rozwój 

świadomości społeczeństwa. 

Integracja mieszkańców. 

 

społecznej. Działania szkoleniowo-

doradczo-informacyjne dla 

przedsiębiorców oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. Utworzenie 

Lokalnej Organizacji Gospodarczej. 

Stymulowanie przedsiębiorczości. 

Działania na rzecz wzrostu 

konkurencyjności grudziądzkich firm i 

podmiotów ekonomii społecznej.  

 Promocja lokalnych przedsiębiorców i 

produktów. Działania promocyjne na 

rzecz rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza 

innowacyjnych.  

 Wzmocnienie współpracy miasta z 

sektorem małych i średnich 

przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii 

społecznej oraz z instytucjami otoczenia 

biznesu. Uwzględnianie potrzeb małych i 

średnich przedsiębiorstw przy 

opracowaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Rozwój edukacji na wszystkich 

poziomach kształcenia. Wysoka jakość 

oświaty i oferty edukacyjnej w mieście. 

Podnoszenie poziomu nowoczesności 

szkół oraz systematyczne podnoszenie 

kwalifikacji nauczycieli. Zapewnienie 

uczniom atrakcyjnych materiałów 

dydaktycznych oraz możliwości udziału w 

dodatkowych zajęciach rozwijających ich 

zainteresowania. Rozwój 

przedsiębiorczości w szkołach. Tworzenie 

warunków do kształcenia 

wykwalifikowanej kadry. 

 Stworzenie specjalnej oferty 

adresowanej do przedsiębiorców - 

odrębnej i kompleksowej oferty dla 

przedsiębiorstw już funkcjonujących na 

grudziądzkim rynku oraz odrębnej dla 

początkujących przedsiębiorców.  

Podnoszenie umiejętności 

przedsiębiorczych i 

kreatywności uczniów 

Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa i Agrotechniki 

ZSR w Grudziądzu 

 

„Nowe umiejętności – nowe 

możliwości” – kurs wózków 

jezdniowych dla logistyków 

 

Budowa laboratorium 

technologii Przemysłu 4.0 w 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Grudziądzu 

 

W kręgu zawodów 

 

Zakup samochodu TGL 

12.250 4x 2 BL CH 

 

Imprezy cykliczne 

 

Targi Przedsiębiorczości  

 

Drzwi otwarte młodzieży 

szkolnej w zakładach pracy 

 

Utworzenie Lokalnej 

Organizacji Gospodarczej 

na terenie gminy-miasto 

Grudziądz 

 

Grudziądzkie Centrum 

Aktywizacji Społecznej 

Spichlerz 57 

 

Aktywizacja i integracja 

osób wykluczonych 

zawodowo w ramach 
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 Wzmacnianie aktywizacji społeczności 

lokalnej. Aktywizacja seniorów oraz osób 

wykluczonych społecznie. Tworzenie 

lepszych warunków do życia w mieście. 

Realizacja projektów mających na celu 

integrację społeczną osób starszych i 

wykluczonych.  

 Działania edukacyjne mające na celu 

promocję zdrowia i propagowanie 

zdrowego stylu życia oraz ochronę 

środowiska i podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

 Promocja miasta mająca na celu 

powstrzymanie odpływu mieszkańców z 

Grudziądza, zwłaszcza młodych, 

wykształconych ludzi.  

 Podejmowanie działań mających na celu 

rozwój biznesu na obszarze Starego 

Miasta.  

 Wsparcie kompetencyjne rozwoju 

działalności gospodarczej podmiotów 

ekonomii społecznej. 

 Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania 

wolnego czasu w mieście 

działalności kawiarni 

gastronomicznej przy ul. 

Spichrzowej 57 

 

Rewitalizacja i 

udostępnienie mieszkańcom 

oraz turystom bunkrów 

zlokalizowanych na 

ogólnodostępnych terenach 

Grudziądza. 

  

Rewitalizacja spichlerza 

oraz utworzenie w nim 

restauracji i hotelu, w 

którym uczniowie Zespołu 

Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich realizowaliby 

praktyczną naukę zawodu.  

 

Udostępnienie budynku przy 

ul. Wybickiego dla 

organizacji pozarządowych. 
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Rozdział 3. Inicjatywy Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza 

3.1. Proces składania i zatwierdzania propozycji inicjatyw 

Kluczową częścią Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza 

jest lista planowanych inicjatyw, które zgłaszane są przez uprawnione podmioty (w tym 

również przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe). 

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny odpowiadać na problemy zdiagnozowane w analizie 

SWOT oraz muszą realizować cele określone w programie. Wszystkie ujęte w programie 

projekty zostały sprawdzone i ocenione pod kątem możliwości ich ujęcia w LPRG. 

W niniejszym rozdziale opisano przebieg i zasady naboru inicjatyw składających się 

na Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza oraz zawarto ich skrócony 

opis.  

W celu osiągnięcia priorytetów i celów określonych w rozdziale drugim niniejszego 

dokumentu konieczne było zdefiniowanie najważniejszych inicjatyw do realizacji. Zakłada 

się, że w ramach programu mogą być realizowane zarówno projekty o charakterze 

inwestycyjnym, jak i miękkim. Realizacja zgłoszonych przedsięwzięć ma na celu 

ograniczenie głównych problemów miasta o charakterze gospodarczym, przy wykorzystaniu 

jego potencjału. Zgłoszone projekty będą realizowane na terenie gminy-miasto Grudziądz, 

przy czym projekty miękkie mogą mieć szerszy zasięg oddziaływania, co jest niezbędne dla 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego.  

Nabór inicjatyw do Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza 

został ogłoszony Zarządzeniem nr 513/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 października 2021 

roku. Zgodnie z regulaminem nabór był prowadzony przez 21 dni kalendarzowych od  

7 października 2021 r. do 28 października 2021 r. 

Fiszki projektowe mogły zostać złożone przez: organy władzy, administracji rządowej, 

państwowe jednostki organizacyjne, inne jednostki sektora finansów publicznych, podmioty 

ekonomii społecznej czy przedsiębiorstwa. Propozycje inicjatyw, które przeszły ocenę 

formalną zostały przekazane do wstępnej oceny, której dokonał Zespół Projektowy Szkoły 

Głównej Handlowej, będącej współrealizatorem projektu „Usytuowanie na poziomie 

samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem 

(REGIOGMINA)", w ramach którego prowadzony był nabór inicjatyw. Kolejno propozycje 
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inicjatyw zostały przekazane do oceny, której dokonał Zespół powołany Zarządzeniem Nr 

286/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. 

„Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza”. 

3.2. Lista inicjatyw możliwych do realizacji w ramach LPRG 

Zgłoszone i zaopiniowane pozytywnie inicjatywy zostały ujęte w poniższej tabeli, która 

pokazuje związek pomiędzy priorytetami sektorowymi programu a poszczególnymi 

inicjatywami.  

 

Tabela 17. Inicjatywy możliwe do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza złożone w ramach naboru ogłoszonego Zarządzeniem nr 

513/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 października 2021 roku. 

Lp. Pomysłodawca Nazwa inicjatywy Koszt brutto Opis 

 

Priorytet sektorowy 

1. Urząd Miejski  

w Grudziądzu 

Stare Miasto. 

Nowe Rzemiosło. 

Nowa Sztuka. 

1.890.000,00 zł Rozwój lokalnego 

rynku rzemieślników, 

artystów oraz drobnych 

wytwórców na terenie 

grudziądzkiej Starówki 

z wykorzystaniem 

rewitalizowanych 

zabytków. 

Opracowanie wspólnej, 

długoterminowej 

strategii wizerunkowej 

dla 

mikroprzedsiębiorców, 

rzemieślników i 

artystów z obszaru 

Starego Miasta.  

PS 2 

PS 5 

 

Liczba 

mikroprzedsiębiorców, 

którzy skorzystali z 

ulg lub zwolnień 

podatkowych 

 

Liczba artystów 

objętych wsparciem w 

programie 

 

2. Zespół Szkół 

Budowlanych i 

Plastycznych 

Dostosowanie 

obiektu szkolnego 

do wymagań 

edukacyjnych oraz 

lokalnych 

pracodawców 

branży budowlanej 

3.800.000,00 zł 

 

 

Dostosowanie budynku, 

który został przekazany 

przez miasto w 2021r. 

Nie jest on 

przystosowany do 

działalności 

edukacyjnej. Celem jest 

poszerzenie oferty 

PS 6 

PS 7 

 

Liczba budynków 

poddanych 

rewitalizacji 

 

Liczba wyposażonych 



 

53 

 

kształcenia zawodów 

budowlanych. 

 

pracowni szkolnych 

3. Zespół Szkół 

Gastronomiczno 

– Hotelarskich  

Planuję przyszłość 

z ZSG-H 

180.000,00 zł Organizacja warsztatów 

dla uczniów szkół 

podstawowych, które 

rozwiną ich 

zainteresowania. 

Ponadto cykl „Spotkań 

po latach” z 

absolwentami, którzy 

osiągnęli sukces – 

szefowie kuchni 

renomowanych 

restauracji. Zakłada się 

współpracę z lokalnymi 

przedsiębiorcami. 

PS 2 

 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem  

 

Liczba wyposażonych 

pracowni szkolnych 

 

4. Zespół Szkół 

Rolniczych 

Podnoszenie 

umiejętności 

przedsiębiorczych i 

kreatywności 

uczniów 

Technikum 

Mechanizacji 

Rolnictwa i 

Agrotechniki ZSR 

w Grudziądzu 

967.375,00 zł Cykl zajęć i szkoleń 

podnoszących 

kompetencje młodzieży 

w celu wzmacniania 

przedsiębiorczości i 

kreatywności młodych 

mieszkańców 

Grudziądza. 

PS 3 

PS 4 

 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem 

Liczba wyposażonych 

pracowni szkolnych 

 

 

5. Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

„Nowe 

umiejętności – 

nowe możliwości” 

– kurs wózków 

jezdniowych dla 

logistyków. 

1.691.000,00 zł Zakup jednego wózka 

jezdniowego, 

przystosowanie placu 

manewrowego z 

zadaszeniem i 

przygotowanie kadry 

do prowadzenia kursu. 

PS 6 

PS 7 

 

Liczba nauczycieli, 

którzy podnieśli 

kwalifikacje 

 

Liczba wyposażonych 

pracowni szkolnych 

 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem 
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6. Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego w 

Grudziądzu 

Budowa 

laboratorium 

technologii 

Przemysłu 4.0 w 

Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego w 

Grudziądzu 

3.690.000,00 zł Remont pomieszczenia 

o powierzchni ok 120 

m2. Wyposażenie 

pomieszczenia w 

stanowiska 

laboratoryjne 

pozwalające na 

prowadzenie nauki, 

specjalistycznych 

szkoleń i doświadczeń z 

obszaru Przemysłu 4.0. 

 

PS 6 

PS 7 

 

Liczba wyposażonych 

pracowni szkolnych 

 

Liczba nauczycieli, 

którzy podnieśli 

kwalifikacje 

 

 

 

 

7. Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego 

W kręgu zawodów 1.275.432,00 zł Doradztwo zawodowe 

dla uczniów klas 8, 

którzy zapoznają się z 

ofertą edukacyjno-

zawodową. 

PS 7 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem 

8. Zespół Szkół 

Mechanicznych 

w Grudziądzu 

Zakup samochodu 

TGL 12.250 4x2 

BL CH 

382.000,00 zł Projekt obejmuje zakup 

samochodu 

ciężarowego MAN 

12250 do nauki jazdy 

przez uczniów szkoły. 

Zakłada się realizację 

kursów kwalifikacji 

wstępnej i kursu nauki 

jazdy kategorii C. 

PS 6 

PS 7 

Liczba wyposażonych 

pracowni szkolnych 

 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem 

 

 

9. Grudziądzki 

Park 

Przemysłowy 

Imprezy cykliczne 2.000.000,00 zł Organizowanie 

cyklicznych imprez 

może zwiększyć 

atrakcyjność 

turystyczną i kulturalną 

gminy-miasta 

Grudziądz. 

PS 4 

PS 7 

 

Liczba 

zorganizowanych 

imprez turystyczno-

kulturalnych 

10. Grudziądzki Targi 4.000.000,00 zł Zwiększenie PS 4 
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Park 

Przemysłowy 

Przedsiębiorczości atrakcyjności MŚP na 

rynku lokalnym, 

wojewódzkim i 

krajowym. Planowane 

jest prowadzenie 

cyklicznych targów dla 

poszczególnych branż. 

Spotkania plenerowe w 

okresie wiosna-jesień 

wraz z towarzyszącym 

forum przedsiębiorców.  

Liczba 

zorganizowanych 

targów branżowych 

 

11. Grudziądzki 

Park 

Przemysłowy 

Drzwi otwarte dla 

młodzieży szkolnej 

w zakładach pracy 

615.000,00 zł Zwiększenie 

atrakcyjności 

zatrudnienia/pierwszej 

pracy w Grudziądzu 

dzięki 

rozpowszechnieniu 

wiedzy o pracodawcach 

i specyfiki stanowisk 

pracy wśród uczniów 

grudziądzkich szkół. 

PS 2 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem 

 

12. OPEC INEKO 

sp. z o.o. 

Rozwój 

wysokosprawnej 

kogeneracji 

poprzez budowę 

biomasowej 

jednostki kotłowej 

w EC Łąkowa w 

Grudziądzu 

100.169.038,00 

zł 

Projekt pozwoli na 

zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł 

energii w produkcji 

ciepła i energii 

elektrycznej, ograniczy 

produkcję energii w 

istniejących węglowych 

źródłach wytwórczych; 

pozwoli rozwinąć 

działalność spółki 

OPEC-BIO. 

PS 1 

 

Ograniczenie emisji 

CO2 

 

13. OPEC INEKO 

sp. z o.o. 

Budowa bloku na 

paliwa 

alternatywne RDF 

87.210.000,00 

zł 

Budowa instalacji 

termicznego 

przekształcania odpadu 

RDF rozwiąże problem 

z zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych 

tego typu 

PS 1 

Ograniczenie emisji 

CO2 
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pochodzących z 

Grudziądza. Pozwoli na 

redukcję spalanego 

węgla kamiennego, 

czyli mniejszą emisję 

gazów cieplarnianych. 

14. OPEC INEKO 

sp. z o.o. 

Budowa instalacji 

fotowoltaicznej 

3.308.700,00 zł Powstanie farma 

fotowoltaiczna o mocy 

ok. 1MW, co przełoży 

się na roczną produkcję 

energii elektrycznej z 

odnawialnego źródła na 

poziomie ok 1,1 GWh. 

Celem jest wzrost 

produkcji energii 

elektrycznej z 

odnawialnych źródeł 

energii o ok. 1,1 GWh. 

PS 1 

 

Wzrost produkcji 

energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł 

energii 

 

Ponadto, oprócz inicjatyw zgłoszonych w ramach naboru ogłoszonego Zarządzeniem nr 

513/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 października 2021 roku, zadecydowano o wpisaniu do 

programu inicjatyw przedstawionych w tabeli nr 17. 

 

Tabela 18. Inicjatywy możliwe do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza, zgłoszone poza naborem ogłoszonym Zarządzeniem nr 

513/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 października 2021 roku. 

Lp. Pomysłodawca Nazwa inicjatywy Koszt brutto Opis 

 

Priorytet 

sektorowy 

1. Urząd Miejski  

w Grudziądzu 

Utworzenie 

Lokalnej 

Organizacji 

Gospodarczej na 

terenie gminy-

miasto Grudziądz 

6.002.700,00 zł Utworzona 

organizacja będzie 

odpowiadać m. in. za 

konsultowanie opinii, 

prezentowanie 

wniosków środowiska 

wobec różnych 

instytucji, czy władz 

samorządowych. 

Organizacja będzie 

PS 1 

PS 2 

PS 3 

PS 4 

 

Liczba 

utworzonych 

lokalnych 

organizacji 

gospodarczych  
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wspierać relacje 

lokalnego środowiska 

przedsiębiorców i 

władz 

samorządowych. 

Organizacja będzie 

realizować 

przedsięwzięcia 

szkoleniowe, 

spotkania biznesowe, 

konferencje. 

Bezpośrednim 

wynikiem realizacji 

projektu będzie 

powstanie nowej 

instytucji otoczenia 

biznesu, co przyczyni 

się do promowania 

przedsiębiorczości i 

lokalnego rozwoju 

gospodarczego. 

 

 

Liczba nowych 

miejsc pracy  

2. Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

Sp. z o.o. 

Rewitalizacja i 

udostępnienie 

mieszkańcom oraz 

turystom bunkrów 

zlokalizowanych na 

ogólnodostępnych 

terenach Grudziądza 

1.230.000,00 zł 

 

 

Rewitalizacja 

bunkrów 

zlokalizowanych na 

terenie gminy-miasto 

Grudziądz 

zwiększających 

walory turystyczne 

Grudziądza. 

PS 6 

PS 7 

 

Powierzchnia 

obszaru 

poddanego 

rewitalizacji  

 

3. Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

Sp. z o.o. 

Rewitalizacja 

miejskich targowisk 

14.760.000,00 

zł 

Projekt zakłada 

rewitalizację 

targowisk miejskich 

znajdujących się przy 

ulicach: 

Paderewskiego, Łęgi, 

Wiślana, 

Sportowców.  

 

PS 6 

PS 1 

 

Liczba targowisk 

poddanych 

rewitalizacji 

4. Miejskie Rewitalizacja 24.600.000,00 Projekt zakłada PS 1 
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Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

Sp. z o.o. 

spichlerza oraz 

utworzenie w nim 

restauracji i hotelu, 

w którym uczniowie 

Zespołu Szkół 

Gastronomiczno - 

Hotelarskich 

realizowaliby 

praktyczną naukę 

zawodu 

zł kompleksowy remont 

budynku przy ulicy 

Spichrzowej 21-23, 

wykonanie w 

istniejącym obiekcie 

budowlanym robót 

budowlanych, 

niestanowiących 

bieżącej konserwacji. 

 

PS 7 

Liczba 

budynków 

poddanych 

rewitalizacji 

 

Liczba nowych 

miejsc pracy 

 

Liczba uczniów, 

który podnieśli 

swoje 

kompetencje 

5. Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

Sp. z o.o. 

Udostępnienie 

budynku przy ul. 

Wybickiego dla 

organizacji 

pozarządowych 

6.150.000,00 zł Projekt zakłada 

modernizację 

energetyczną 

budynku (ocieplenie, 

wymiana okien lub 

drzwi, wymiana lub 

modernizacja źródeł 

ciepła (chłodu) i 

instalacji. 

Zmodernizowany 

budynek zostanie 

udostępniony dla 

organizacji 

pozarządowych. 

PS 1 

PS 2 

Liczba 

budynków 

poddanych 

rewitalizacji 

 

 

 

 

6. Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Modernizacja ulicy 

Dębowej wraz z 

budową ciągu - 

pieszo rowerowego 

 

6.860.000,00 zł Przebudowa ulicy 

wraz z budową ciągu 

rowerowego do 

granic 

administracyjnych 

miasta, mająca na 

celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na terenie 

miasta. 

PS 1 

 

Długość 

zmodernizowanej 

ulicy 

7 Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Przebudowa ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich wraz z 

4.875.000,00 zł Przebudowa całej 

ulicy Kosynierów 

Gdyńskich wraz z 

 

PS 1 

Długość 
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budową łącznika z 

Przedszkolem 

Miejskim - 

Śródmieście 

budową bezpiecznego 

dojścia do 

Przedszkola 

Miejskiego 

„Śródmieście”. 

zmodernizowanej 

ulicy 

8 Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Przebudowa ulicy 

Kościuszki w 

Grudziądzu 

5.800.000,00 zł Przebudowa całej 

ulicy Kościuszki wraz 

z infrastrukturą 

podziemną.  

PS 1 

Długość 

zmodernizowanej 

ulicy 

9 Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Przebudowa ul. 

Miłoleśnej 

2.000.000,00 zł Wymiana 

nawierzchni jezdni ul. 

Miłoleśnej na odcinku 

około 3 km w celu 

poprawy 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz 

wizerunku miasta. 

PS 1 

Długość 

zmodernizowanej 

ulicy 

10 Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Przebudowa ul. 

Rybackiej 

4.800.000,00 zł  Przebudowa całej 

ulicy Rybackiej wraz 

z infrastrukturą 

podziemną w celu 

poprawy 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz 

wizerunku miasta. 

PS 1 

Długość 

zmodernizowanej 

ulicy 

11 Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Budowa ronda u 

zbiegu ulicy 

Waryńskiego z 

nowo budowaną 

drogą łączącą się z 

ul. Rapackiego 

3.000.000,00 zł  Inwestycja polegać 

będzie na budowie 

skrzyżowania o ruchu 

okrężnym u zbiegu 

ulicy Waryńskiego z 

nowo budowaną 

drogą łączącą się z ul. 

Rapackiego wraz z 

budową drogi wraz z 

parkingami przy 

budynku 

MOPR/ZDM. 

PS 1 

 

Długość nowej 

ulicy 

12 Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Przebudowa ul. 

Dywizjonu 303 na 

odcinku od ul. 

4.000.000,00 zł  Przebudowa całej 

ulicy Dywizjonu 303 

wraz z infrastrukturą 

PS 1 

Długość 

zmodernizowanej 



 

60 

 

Kustronia do ul. 

Polskich Skrzydeł 

podziemną w celu 

poprawy 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz 

wizerunku miasta. 

ulicy 

 

13 Zarząd Dróg 

Miejskich w 

Grudziądzu 

Przebudowa ulicy 

Ruchniewicza 

4.960.000,00 zł  Przebudowa całej 

ulicy Ruchniewicza 

wraz z infrastrukturą 

podziemną w celu 

poprawy 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz 

wizerunku miasta. 

PS 1 

 

Długość 

zmodernizowanej 

ulicy 

14 Urząd Miejski w 

Grudziądzu 

Grudziądzkie 

Centrum 

Aktywizacji 

Społecznej Spichlerz 

57 

920.000 zł Celem projektu jest 

pobudzenie 

aktywności 

organizacji 

pozarządowych oraz 

mieszkańców, 

integracja różnych 

środowisk 

społecznych. Zakłada 

się prowadzenie 

kawiarenki 

obywatelskiej, w 

której realizowane 

będą zadania takie 

jak: animacje 

społecznej, 

promowanie 

partnerstw lokalnych, 

organizacja spotkań 

lub warsztatów. 

Ponadto wsparciem 

zostaną objęte 

organizacje 

pozarządowe. 

PS 2 

PS 7 

 

Liczba nowych 

miejsc pracy 

 

Liczba szkoleń 

dla organizacji 

pozarządowych 

15 Urząd Miejski w 

Grudziądzu 

Aktywizacja i 

integracja osób 

wykluczonych 

535.800,00 zł Projekt zakłada 

aktywne włączenie 

społeczne oraz 

PS 2 

PS 7 
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zawodowo w 

ramach działalności 

kawiarni 

gastronomicznej 

przy ul. Spichrzowej 

57 

powrót na rynek 

pracy osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. Planuje 

się utworzenie i 

funkcjonowanie 

ogólnodostępnej 

kawiarni w 

pomieszczeniach 

wyremontowanego 

budynku przy ul. 

Spichrzowej 57, którą 

prowadzić będą 

podopieczni 

podmiotu ekonomii 

społecznej, 

realizującego projekt 

w partnerstwie z 

gminą-miasto 

Grudziądz. 

Liczba osób 

biernych 

zawodowo 

objętych 

wsparciem 

 

Liczba osób, 

które uzyskały 

kwalifikacje 

 

 

Wyżej przedstawione listy inicjatyw w ramach Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza nie są listami zamkniętymi, ponieważ przewiduje się,  

w ramach aktualizacji programu, możliwość zgłaszania nowych projektów, które przyczynią 

się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów i osiągnięcia celów programu. 

Ponadto należy zaznaczyć, że realizacja wyżej przedstawionych projektów, będzie 

uzależniona od posiadania przez gminę-miasto Grudziądz środków finansowych na pokrycie 

wymaganych wkładów własnych. 

 

 

 

 



 

62 

 

Rozdział 4. Powiązanie Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza z dokumentami o charakterze 

strategicznym 

4.1. Powiązanie z dokumentami strategicznymi gminy-miasto Grudziądz 

Głównym dokumentem określającym wyznaczone priorytety i cele rozwoju miasta 

jest Strategia rozwoju miasta Grudziądz na lata 2016-2023, przyjęta Uchwałą nr XVIII/8/16 

Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 lutego 2016 r. Dokument ma dla Grudziądza 

fundamentalne znaczenie, bowiem wskazuje i wyznacza w kolejnych latach główne ścieżki 

postępowania dla władz miasta. Założenia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego 

miasta Grudziądza są ściśle powiązane ze Strategią. Oba dokumenty w sposób tożsamy 

identyfikują szanse i zagrożenia związane z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. 

Kolejnym dokumentem, który powiązany jest z Lokalnym Programem Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza (LPRG) jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Grudziądza, przyjęte Uchwałą nr LIII/911/98 Rady 

Miejskiej Grudziądza z dnia 17 czerwca 1998 r. a następnie zmienione Uchwałą nr 

XXVI/96/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012 r. Studium opisuje cel, wizję 

i kierunki rozwoju przestrzennego Grudziądza. Jest najważniejszym instrumentem 

planowania przestrzennego o charakterze strategicznym. Wyznacza ono przede wszystkim 

ochronę dziedzictwa kulturowego według wytycznych konserwatorskich, porządkowanie  

i rewaloryzację kompleksową śródmieścia – ukształtowanie historyczne ulic, placów  

i kwartałów zabudowy w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz poprawę wizerunku 

centrum miasta. Studium ustala cele rozwoju przestrzennego Grudziądza, wśród których 

należy przywołać cele strukturalno-przestrzenne, które polegają na zachowaniu lub 

przywracaniu ładu przestrzennego w zagospodarowaniu miasta i zakładają uporządkowanie 

struktury miasta oraz podjęcie działań zmierzających do rehabilitacji zabudowy śródmieścia. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017–2023, to kolejny 

program tożsamy z LPRG. Program rewitalizacji przyjęty Uchwałą  

nr XLIII/142/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r., jest wieloletnim 

programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej lub środowiskowej, zmierzającym do stopniowego wyprowadzenia obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego – stanu koncentracji niekorzystnych zjawisk na ściśle 

określonym obszarze oraz stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju. 
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4.2. Powiązanie z krajowymi dokumentami strategicznymi o znaczeniu 

regionalnym i krajowym 

 Działanie i inwestycje podejmowane przez samorząd lokalny powinny być zbieżne  

z celami ustalonymi na poziomach regionalnym i krajowym. Realizacja Lokalnego Programu 

Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza powiązana jest z licznymi założeniami obecnymi 

zarówno w dokumentach strategicznych na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego, 

jak i w opracowaniach o charakterze krajowym. Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów 

strategicznych przyjętych na poziomie wojewódzkim i krajowym zgodnym z LPRG: 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); 

 Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego  do 2030 roku – Strategia 

Przyspieszenia 2030+ 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030; 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030; 

 Strategia Produktywności 2030 (Projekt). 

Rozdział 5. System wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza 

5.1. Analiza instytucjonalna  

Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza to program rozwoju  

w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z ustawą, projekt programu podlega konsultacji  

z partnerami społecznymi i gospodarczymi. W związku z tym został on poddany 

konsultacjom społecznym. 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego 

miasta Grudziądza jest gmina-miasto Grudziądz. Jednakże zaznaczyć należy, ze odpowiada 

ona wyłącznie za projekty i działania w jej kompetencjach ustawowych. 

5.2. Plan finansowy wdrożenia Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza 

Planuje się, że projekty zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza w zdecydowanej większości będą realizowane z udziałem 

środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim ze środków pochodzących z funduszy 

unijnych, czy też środków z budżetu państwa.  
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 Szacunkowy całkowity koszt realizacji inicjatyw zawartych w dokumencie wynosi 

301.672.045,00 zł. Podział tej kwoty na poszczególne priorytety sektorowe prezentuje 

poniższa tabela: 

Tabela 19: Podział szacowanego kosztu realizacji  inicjatyw na poszczególne priorytety 

sektorowe 

Priorytet sektorowy Szacowany łączny 

koszt brutto 

Kwota 

planowana 

do 

finansowania 

ze środków 

innych niż 

budżetu 

miasta (m. 

in. środki 

UE, budżet 

państwa) 

Kwota 

planowana 

do 

finansowania 

ze środków 

budżetu 

miasta 

Pozostałe 

źródła 

finansowania 

Priorytet sektorowy 1 226.982.738 zł - 32.815.000 zł 194.167.738 

zł 

Priorytet sektorowy 2 795.000 zł 675.750 zł 119.250 zł - 

Priorytet sektorowy 3 961.225 zł - 480.613 zł 480.612 zł 

Priorytet sektorowy 4 4.006.150 zł 3.200.000 zł 203.075 zł 603.075 zł 

Priorytet sektorowy 6 3.490.000 zł 2.966.500 zł 523.500 zł - 

Priorytet sektorowy 7 1.585.432 zł 1.347.617 zł 237.815 zł - 

Priorytet sektorowy 1 i 2 6.150.000 zł 5.227.500 zł - 922.500 zł 

Priorytet sektorowy 2 i 5 1.890.000 zł 567.000 zł 945.000 zł 378.000 zł 

Priorytet sektorowy 4 i 7 2.000.000 zł 1.700.000 zł 300.000 zł - 

Priorytet sektorowy 6 i 7 6.993.000 zł 5.944.050 zł 1.048.950 zł - 

Priorytet sektorowy 1, 2, 3 i 

4 

6.002.700 zł 5.102.295 zł 900.405 zł  

Priorytet sektorowy 1 i 6 14.760.000 zł 12.546.000 zł - 2.214.000 zł 

Priorytet sektorowy 1 i 7 24.600.000 zł 20.910.000 zł - 3.690.000 zł 

Priorytet sektorowy 2 i 7 1.455.800 zł 492.936 zł 962.864 zł - 

Razem 301.672.045 zł 60.679.648 zł 38.536.472 zł 202.455.925 

zł 

Z uwagi na fakt, że część planowanych do realizacji inicjatyw wpisuje się jednocześnie  

w kilka priorytetów sektorowych, nie jest możliwe w momencie opracowywania niniejszego 
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dokumentu w każdym przypadku jednoznaczne przypisanie poszczególnych kwot tylko do 

jednego priorytetu.  

5.3. Monitorowanie wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza 

Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu strategicznego i celów 

szczegółowych 

 

Warunkiem determinującym sprawną realizacji założeń Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego miasta Grudziądza jest wdrożenie skutecznego systemu monitorowania  

i oceny. Monitoring ma na celu zapewnienie zarówno ciągłości czy prawidłowości wdrażania 

założeń jak i efektywności ich realizacji. Pozwala również wykryć zagrożenia i ewentualną 

konieczność modyfikacji planowanych działań poprzez gromadzenie i analizę danych na 

temat przebiegu realizacji danego programu. Na etapie monitoringu konieczne jest określenie 

stopnia realizacji zadań zapisanych w LPRG. W tym celu zakłada się sporządzanie 

sprawozdań w cyklu dwuletnim. Sprawozdanie umożliwi wprowadzanie ewentualnych zmian 

wynikających z prowadzonej oceny realizacji instrumentów i działań poprzez aktualizację 

LPRG. Czynności te przygotowywane będą przez pracowników Wydziału Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na podstawie danych uzyskanych od 

poszczególnych komórek merytorycznych odpowiedzialnych za prowadzenie działań w 

ramach wyznaczonych zadań strategicznych, a także jednostek organizacyjnych gminy-miasto 

Grudziądz oraz podmiotów zewnętrzne, tj. przedsiębiorstw czy też podmiotów ekonomii 

społecznej. Następnym krokiem będzie śledzenie postępów we wdrażaniu projektów, 

zaangażowanie interesariuszy, podejmowanie reakcji na czynniki niepożądane, udostępnianie 

informacji interesariuszom. Monitoring powinien uwzględniać realność osiągnięcia 

poszczególnych celów określonych w programie. 

Za koordynację procesów monitoringu wdrażania programu oraz jego ewaluacji 

odpowiedzialny będzie Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 

Powołany zostanie również Zespół ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji programu. Ponadto 

w proces wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza będzie 

zaangażowany sektor biznesowy – przedsiębiorcy, kluczowi pracodawcy, organizacje 

otoczenia biznesu (Lokalna Organizacja Gospodarcza).  Ponadto Lokalna Organizacja 
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gospodarcza będzie miała za zadanie pozyskiwanie przedsiębiorców do udziału  

w konsultacjach kolejnych podejmowanych inicjatyw oraz kierunków działań korygujących. 

Równie ważne jest umożliwienie oceny realizacji LPRG z punktu widzenia jej 

dopasowania do rzeczywistych potrzeb gminy-miasto Grudziądz oraz stopnia wypełniania 

przez nią celów założonych w programie. Uznać bowiem należy, że w okresie kilkuletnim 

pojawią się na tyle istotne zmiany w sytuacji lokalnej społeczności, że przydatnym będzie 

dokonanie zmian w zapisach dokumentu. Monitoring będzie prowadzony na poziomie 

pojedynczego projektu oraz poprzez ocenę realizacji celów założonych w programie. Prócz 

danych o osiągniętych celach sprawozdanie będzie zawierało informację na temat wykonania 

rzeczowego i finansowego projektów.  

Monitoring nie wskazuje wprost konieczności aktualizacji zapisów LPRG. Jeżeli 

jednak w toku analizy wskazana zostanie potrzeba uzupełnienia lub zmiany dokumentu, która 

będzie istotna z punktu widzenia osiągania celów gminy-miasto Grudziądz, Prezydent 

Grudziądza zwróci się do Rady Miejskiej Grudziądza z projektem uchwały o dokonanie 

aktualizacji LPRG.  

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały 

spodziewane rezultaty i czy przełożyły się one na realizację wyznaczonych celów. System 

monitoringu i ewaluacji pozwala na obserwację rezultatów prowadzonych działań  

i wprowadzanie niezbędnych aktualizacji i korekt, gdyby zachodziła taka potrzeba.  

Sprawozdawczość na potrzeby ewaluacji LPRG planuje się w połowie i na koniec okresu 

realizacji programu. Rekomenduje się, aby przy ewaluacji wykorzystać m.in. formę warsztatu 

z udziałem władz samorządowych oraz najważniejszych interesariuszy lokalnych.  

Ewaluacja w trakcie procesu realizacji pozwoli na usprawnienie procesu jego wdrażania przez 

identyfikację zagrożeń, które dotyczą głównie otoczenia zewnętrznego. Ewaluacja  

po zakończeniu wdrażania LPRG pozwoli na ocenę efektów zrealizowanych projektów  

w oparciu o kryteria skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

 

  

Dotarliśmy do końca tego dokumentu i teraz nadszedł czas na przystąpienie do 

dalszych etapów pracy, czyli do realizacji planów i monitorowania postępów działań. Praca 

nad Lokalnym Programem Rozwoju miasta Grudziądza trwała ponad rok i owocem 

pierwszego etapu działalności jest ten właśnie dokument.  

Jest to także dobry moment, żeby przypomnieć ponownie jaki był nasz zamysł i cel 

odkąd rozpoczęliśmy pracę nad tym dokumentem. Przede wszystkim ma on służyć do 

pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości zarówno w naszym mieście, ale także w regionie, co 

jest oczywiście naturalnym procesem. Ma pomagać przedsiębiorcom, organizacjom 

pozarządowym, samorządowi i instytucjom otoczenia biznesu. Ma pokazać, że wspólnie 

zależy nam na podnoszeniu atrakcyjności naszych małych lokalnych społeczności, które 

składają się na subregion. Przedsiębiorczość jest to w końcu umiejętność polegająca na 

dostrzeganiu bądź wynajdowaniu racjonalnych powodów do samorealizowania się  

w warunkach niepewności lub ryzyka, determinowana dostępem do zasobów: rzeczowych, 

finansowych, wiedzy. My więc pracujemy nad tym, by poszczególne jednostki znajdowały  

w sobie tę iskrę do samorealizacji. Aby nie napotykały po drodze zbyt wielu problemów,  

a wspomniana iskra rodziła się już w głowach młodych ludzi. Przypływ inwestorów, wzrost 

dobrobytu społeczeństwa lokalnego i zapewnienie im ciekawych form spędzania czasu. Nie 

zapominajmy więc, że część dotycząca pobudzania gospodarki lokalnej jest nierozerwalnie 

złączona z innymi dziedzinami życia społecznego, jak potrzeba dostępu do edukacji czy 

kultury.  
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