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Rozdział 1. Diagnoza   

1.1. Diagnoza sytuacji gospodarczej w gminie 

Podstawowe informacje o gminie i sytuacji demograficznej 

Gmina Miasto Inowrocław to gmina należąca do największej liczebnie grupy 61 gmin, z 
dużym udziałem gmin miejsko- wiejskich i miejskich, w tym również siedziby powiatów. 
Są to gminy, w których liczba ludności jest większa od mediany, w gminach tych jest nieco 
wyższy udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie populacji. W tej grupie dochody 
własne na mieszkańca są niższe niż średnia. Przeciętne zatrudnienie na przedsiębiorstwo 
w sektorze MŚP jest zbliżone do średniej w województwie, przeciętne zarobki są również 
zbliżone do średniej, a w przypadku średnich przedsiębiorstw poniżej średniej. 
Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo są poniżej średniej. Liczba przedsiębiorstw 
MŚP na 10 tys. mieszkańców jest poniżej średniej. Inowrocław jest 49 miastem w Polsce 
pod względem liczby ludności i najludniejszym miastem w Polsce nie będącym miastem 
na prawach powiatu. Pod względem gęstości zaludnienia zajmuje pierwsze miejsce w 
województwie kujawsko-pomorskim. 

Rysunek 1. Wybrane typy powierzchni w gminie (w %) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla gminy 

Rok  2017 2018 2019 

Ludność ogółem 
liczba 
osób 73 577 73 114 72 561 

Mężczyźni 
liczba 
osób 34 878 34 633 34 341 

Kobiety 
liczba 
osób 38 699 38 481 38 220 
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Ludność w wieku 0-17 
liczba 
osób 11 467 11 401 11 349 

Ludność w wieku 18-
59/64 

liczba 
osób 45 345 44 418 43 448 

Ludność w wieku 60/65+ 
liczba 
osób 16 765 17 295 17 764 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

Tabela 2. Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację na rynku pracy w gminie 

Rok  2017 2018 2019 

Liczba bezrobotnych  
liczba 
osób 3 897 3 318 2 883 

Bezrobotni do 25 r.ż. 
liczba 
osób 414 348 294 

Bezrobotni powyżej 50 
r.ż. 

liczba 
osób 1 015 889 763 

Bezrobotne kobiety 
liczba 
osób 2 203 1 926 1 690 

Bezrobotni mężczyźni 
liczba 
osób 1 694 1 392 1 193 

Długotrwale bezrobotni 
liczba 
osób 2 308 1 857 1 514 

beneficjenci 
środowiskowej pomocy 
społecznej na 10 tys. 
ludności 

liczba 
osób 903 752 703 

Pracujący na 1000 
ludności  

liczba 
osób 254 255 257 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

Tabela 3. Statystyka bezrobocia w Gminie Miasto Inowrocław na dzień 31.01.2021 
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Źródło: dane PUP.  

Rysunek 2. Prognoza ludności w gminie 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

Prognoza ludności w gminie wskazuje na niewielkie zmiany w strukturze ludności w 
perspektywie do 2030 roku.   

Tabela 4. Zmiany w strukturze ludności w świetle prognozy GUS 
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Źródło: GUS.  

Uwarunkowania lokalizacyjne i rozwojowe gminy 

Rysunek 3. Odległości od wybranych ośrodków w województwie kujawsko-pomorskim  
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

Infrastruktura komunikacyjna 

Rysunek 4. Powierzchnia infrastruktury komunikacyjnej i kluczowe odległości od punktów 
komunikacyjnych 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  
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Gmina Miasto Inowrocław jest gminą miejską o wysokim poziomie zurbanizowania. 
Przez miasto Inowrocław przebiegają: 

 DK 15 Ostróda – Toruń – Inowrocław – Gniezno – Jarocin – Krotoszyn – Trzebnica 
 DK 25 Bobolice – Bydgoszcz – Inowrocław – Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski 

– Oleśnica 
 DW 251 Inowrocław – Żnin – Wągrowiec 
 DW 252 Inowrocław – Włocławek 

W sąsiednich Tupadłach znajduje się węzeł drogi DK25 z drogą wojewódzką nr 412 
Tupadły – Kruszwica. 

W ramach planu rozwoju sieci drogowej w 2017 oddano do użytku część obwodnicy 
miasta, która bardzo usprawniła ruch tranzytowy, i zwiększyła komfort poruszania się w 
obrębie miasta, odciążając drogi miejskie. Dalsze inwestycje pozwoliły rozbudować 
obwodnicę do pełnego połączenie południowych i północnych granic miasta. 

Obwodnica jest odcinkiem ekspresowym i pozwala także z wielu punktów miasta, szybko 
wyjechać w pożądanym kierunku. 

Rysunek 5. Przebieg obwodnicy Inowrocławia 

 

Źródło: dane gminy.  

Szczegółowy podział dróg w mieście przedstawiono w tym odnośniku: 
https://www.inowroclaw.pl/strona-283-podzial_drog_w_miescie.html  

https://www.inowroclaw.pl/strona-283-podzial_drog_w_miescie.html
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Komunikacja kolejowa  

Dostępność do infrastruktury kolejowej jest bardzo mocną stroną Inowrocławia. Zbiegają 
się tu jedne z największych magistrali sieci TEN-T Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej. Przez miasto przebiega zarówno sieć Ten-T bazowa pasażerska, jak i 
transportowa, oraz kompleksowa. Dzięki centralnemu położeniu przez Inowrocław 
przebiega zarówno magistrala łącząca Gdańsk z Katowicami (i dalej za granicę 
południową), ta łącząca Okręg Kaliningradzki z granicą zachodnią naszego kraju, oraz 
magistrala wschód zachód. Takie umiejscowienie czyni Inowrocław świetnym miejscem 
dla przedsiębiorców chcących korzystać z kolejowego transportu towarowego, jak i 
osobowego. 

Rysunek 6. Sieć komunikacji kolejowej 

 
Źródło: dane gminy.  

Bardzo dobre skomunikowanie Inowrocławia z największymi aglomeracjami regionu 
oraz Polski, jest niewątpliwie ogromnym atutem. 

Dopasowany do potrzeb pracowników rozkład jazdy PKP skorelowany z komunikacją 
miejską, pozwala sprawniej pracownikom dojeżdżać do pracy z okolicznych 
miejscowości, jak i docierać do miejsc zatrudnienia w większych miastach jak Bydgoszcz, 
Toruń czy Poznań. Warto wspomnieć, że dla Inowrocławia, który jest miastem 
uzdrowiskowym, duża ilość połączeń z całego kraju, to świetne udogodnienie również dla 
chcących odwiedzić nasze miasto w celach zdrowotnych osób. 

Linie kolejowe w Inowrocławiu: 

 Linia 353 – Poznań Wschód – Skandawa 
 Linia 131 – Chorzów Batory – Tczew 
 Linia 742 – Inowrocław – Inowrocław Rąbinek 
 Linia 206 – Inowrocław Rąbinek – Drawski Młyn 
 Linia 231 – Inowrocław Rąbinek – Mogilno 
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PKP Odjazdy 

http://old.rozklad-
pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=dep&time=now&selectD
ate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=y
es&start=yes  

PKP Przyjazdy 

http://old.rozklad-
pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=arr&time=now&selectD
ate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=y
es&start=yes  

Komunikacja autobusowa  

Przez miasto przebiegają połączenia autobusowe. Miasto leży na linii Bydgoszcz/Toruń 
– Poznań. PKS oraz lokalni prywatni przewoźnicy oferują dużą ilość połączeń z 
największymi okolicznymi miejscowościami jak Bydgoszcz, Toruń czy Włocławek. 
Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Miasto Inowrocław jest wykonywany 
w granicach administracyjnych Miasta oraz w niewielkim wymiarze w dwóch kierunkach 
na obszarze Gminy Inowrocław, zgodnie z zawartymi porozumieniami międzygminnymi. 
Komunikacja Miejska w Inowrocławiu jest prekursorem rozwiązań proekologicznych dla 
transportu publicznego. W ostatnich latach MPK sp. z o. o. wspólnie z Miastem 
Inowrocław zrealizowało kilka dużych projektów, w ramach których zakupiono 28 
nowoczesnych autobusów. Spółka obsługuje 14 linii w mieście i była pierwszym miastem 
w Polsce z taborem składającym się w 100% z pojazdów nisko i zero emisyjnych. Na 
terenie znajduje się 4 pantografy służące do szybkiego ładowania autobusów 
elektrycznych, pasażerowie mogą korzystać z biletomatów, nowych wiat 
przystankowych oraz tablic wyposażonych w elektroniczny system informacji 
pasażerskiej. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu zajęło 8 miejsce w 
Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej.  
Podmiot wewnętrzny świadczący usługi o charakterze publicznym: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu 
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 
tel./fax 52 357 60 68 
Rozkład jazdy MPK Inowrocław http://www.bus.inowroclaw.pl/  

Transport lotniczy 

W mieście znajduje się Lotnisko Inowrocław miejscowego Aeroklubu Kujawskiego. 
W 2012 przy. ul. Poznańskiej otwarto sanitarne lądowisko. 

Dostępność energetyczna 

Dostępność energetyczna zależna jest od obszaru miasta i każdorazowo określana jest 
przez operatora energii podczas wydawania warunków energetycznych, na podstawie 
wniosków zapotrzebowania energetycznego. Miasto rozwija się dynamicznie i 
dostępność zmienia się w zależności od zapotrzebowania. Mapa infrastruktury 
energetycznej jest na bieżąco aktualizowana w zasobach krajowej ewidencji uzbrojenia 

http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=dep&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=dep&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=dep&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=dep&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=arr&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=arr&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=arr&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://old.rozklad-pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=c&input=5100015&boardType=arr&time=now&selectDate=today&maxJourneys=99&productsFilter=1111111&showAdvancedProductMode=yes&start=yes
http://www.bus.inowroclaw.pl/
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terenu, i można poglądowo zorientować się w charakterystyce interesującego obszaru 
online. 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=559
9498 
 

Dostępność sieciowa mediów wodno-kanalizacyjnych 

Dostępność sieciowa mediów wodno-kanalizacyjnych zależna jest od obszaru miasta i 
każdorazowo określana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podczas 
wydawania warunków, na podstawie wniosków zapotrzebowania w wodę. Miasto 
rozwija się dynamicznie i dostępność zmienia się w zależności od zapotrzebowania. 
Mapa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest na bieżąco aktualizowana w zasobach 
krajowej ewidencji uzbrojenia terenu, i można poglądowo zorientować się w 
charakterystyce interesującego obszaru online. 
 
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=559
9498 
 
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-
2024 
https://www.inowroclaw.pl/strona-169-plan_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen.html 
 
Na terenie miasta Inowrocławia usługi w zakresie zaopatrzenia w wodą oraz 
odprowadzania i oczyszczania ścieków świadczy: 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław 
Telefon: 52 / 357-40-71 
Fax: 52 / 357-36-87 
Email: sekretariat@pwikino.pl 
NIP: 556-000-67-91 
REGON: 091580920 

Inicjatywy edukacyjne ukierunkowane na współpracę z biznesem  

Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu 
 

Szkoła wspo łpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji i odbywania miesięcznych 
praktyk zawodowych. 143 ucznio w z szes ciu oddziało w technikum, w zawodach: technik 
analityk, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk odbywało 
praktykę zawodową m.in. w następujących zakładach: 

 ACNS Informatyka dla firm- Inowrocław, 
 CIECH S.A., 
 Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – Inowrocław, 
 INOKOM Sp.z o.o. – Inowrocław, 
 Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., 
 CYKORIA – Gniewkowo, 
 MEGA-NET Oddział Inowrocław, 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5599498
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5599498
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5599498
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5599498
https://www.inowroclaw.pl/strona-169-plan_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen.html
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 PPHU „ASKAL” Piotr Laks – Gniewkowo, 
 Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka  - Inowrocław, 
 FHU „ROTEL” – Pakość, 
 Pewnysprzet.pl – Inowrocław, 
 NMS Integrator Systemów – Inowrocław, 
 Perfekt GSM – Inowrocław, 
 Komtel Plus – Inowrocław, 
 APE Bernadeta Pujszo – Złotniki Kujawskie, 
 MARKET BHP Sp.z o.o. – Inowrocław, 
 Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. 

Szkoła otrzymała 2 stypendia dla najlepszych ucznio w Technikum od przedsiębiorco w 
zrzeszonych w ramach Rotary Club. 
 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu 
 
Wspo łpraca w zakresie praktycznej nauki zawodu: 

 Piekarnia Ciastkarnia Jo z wiakowie Sp. J. Inowrocław, 
 FPHU Piekarnia Wiejska Boz ena Rybka Złotniki Kujawskie, 
 P.P.H.U. Jacek Kaczorowski Inowrocław, 
 Cukiernia i Piekarnia MARTA Rafał Małaczek Pakos c , 
 Skros  PHU Akademia Urody Łukasz Skros  Inowrocław, 
 Salon Pielęgnacji Urody Eden Anna Kornacka Inowrocław, 
 Zakład Fryzjersko - Kosmetyczny Wiesława Kilian ska Inowrocław, 
 Euforia Angelika Borowska Inowrocław. 

 
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu 

 
Wspo łpraca z firmami partnerskimi w kształceniu zawodowym. Umowy patronackie  
z rejonu powiatu inowrocławskiego: Inofama, Opakmet, Remsod, Intermetal.  
W ramach umo w finansowane są stypendia dla ucznio w i zakup pomocy dydaktycznych. 
Uczniowie mają moz liwos c  zatrudnienia po zakon czeniu nauki 
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu 

 
W roku szkolnym 2019/2020 szkoła wspo łpracowała z 70 firmami na terenie 
wojewo dztwa kujawsko–pomorskiego. Z kaz dą firmą prowadzone były rozmowy 
dotyczące realizacji programu oraz przygotowania stanowiska pracy dla ucznia. Młodziez  
chętnie uczęszcza na 4 lub 2 tygodniowe praktyki. Pracodawcy chętnie dzielą się wiedzą 
podczas praktyk oraz warsztato w, na kto re są zapraszani do szkoły. W trakcie trwania 
pandemii młodziez  wykonywała projekty wspo łpracując z opiekunami poszczego lnych 
firm drogą e-mail. Kaz dy projekt był sprawdzony przez pracodawcę oraz wyznaczony 
zespo ł nauczycieli. 

 
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu 

 
Praktyczna nauka zawodu w Branz owej Szkole I Stopnia odbywała się w formie zajęc  
praktycznych, na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej 
między młodocianym i podmiotem przyjmującym w następujących firmach: 
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 Różański Wojciech, Firma elektryczna ULTRA Inowrocław, 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gesal Eugeniusz Skoczyński Inowrocław, 
 ZPRO Tomasz Chrząszcz Pakość, 
 BUD – SZYK Ryszard Jańczak Jacewo, 
 Usługi Instalacyjne i Remontowe Jarosław Wiśniewski Inowrocław, 
 Firma Usługowa Ogólnobudowlana Adam Wiśniewski Inowrocław, 
 Wykonywanie robót ogólnobudowlanych Kustosz Sławomir Mamlicz, 
 Zakład Ogólnobudowlany Jan Bielawski Inowrocław, 
 Zakład Ogólnobudowlany AR- MAU Ryszard Lewicki Płonkówko, 
 Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Jasiński Inowrocław, 
 Zakład Ogólnobudowlany Lux – Dom Barbara Rurarz Inowrocław, 
 Zakład Ogólnobudowlany Wiechecki Ściborze, 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Musiał Rem – Dach Inowrocław. 

W Branz owej Szkole I stopnia oraz Technikum odbyły się lekcje w ramach wspo łpracy 
z następującymi firmami branz owymi: 
 
Lp. Firma Temat 
1. Reflex Polska Spo łka z ograniczoną 

odpowiedzialnos cią spo łka 
komandytowa  Poznan  

Instalacje grzewcze – urządzenia na 
symulatorach. 
Zbiorniki wyro wnawcze. 

2. Knauff Sp. z o.o. Warszawa Montaz  w systemie suchej zabudowy. 

3. RECTOR Polska Sp. z o.o. 
Chrzano w 
 

Innowacyjne technologie i konstrukcje 
systemo w stropowych Rectobeton   
i Rectolight. 

4. Horus 
Innowacyjne Materiały Przemysłowe 
Sp. z o.o. 
Bydgoszcz 
 

Hałas i jego negatywne skutki. 
Ochrona pracowniko w przed upadkiem  
z wysokos ci. 
Ochrona pracowniko w przy stosowaniu 
substancji niebezpiecznych. 

5. Peri Polska Sp. z o.o. 
Płochocin 

Nowoczesne techniki deskowan . 

6. Cementownia Kujawy  
Piechcin 

Lider w produkcji materiało w 
budowlanych  - prezentacja zakładu pracy. 

7. Steico Sp. z o.o. 
Czarnko w 

Nowoczesne systemy i rozwiązania 
konstrukcyjne budownictwa 
szkieletowego. Montaz  s cian zewnętrznych 
budynku  
w technologii Steico. 

8. Ytong, Xella Polska Sp. z o.o. 
Ostrołęka 

Akademia murowania. 

9. Wienerberger Ceramika Budowlana  
Sp. z o.o. 

Ceramika budowlana. 

 
Zakres wspo łpracy z pracodawcami: 
1) przyjmowanie na zajęcia praktyczne młodocianych pracowniko w; 
2) praktyki zawodowe miesięczne w przedsiębiorstwach dla ucznio w kl. III (w ro z nych 
specjalnos ciach); 
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3) wizyty studyjne, kto rych celem jest zapoznanie ucznio w i nauczycieli z nowoczesnym 
sprzętem, technologiami; 
4) wizyty pracowniko w firmy w szkole i spotkania z uczniami, kto rych celem jest 
prezentacja poszczego lnych firm; 
5) przekazywanie pomocy dydaktycznych dla szkoły; 
6) sponsoring np. poprzez ufundowanie nagro d w konkursach realizowanych w szkole; 
7) wymiana uwag i wniosko w wynikających z realizacji zadan  dotyczących kształcenia 
zawodowego teoretycznego i praktycznego; 
8) pomoc w doskonaleniu nauczycieli przedmioto w zawodowych; 
9) informowanie o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych; 
10) dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb stale zmieniającego się 
rynku pracy. 
 
Zespół Szkół  im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy 

 
Pracodawcy, z kto rymi szkoła wspo łpracuje: 

 Nadgoplan ska Komunikacja Autobusowa - Grzegorz Arent Grodztwo, 
 KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o. Kobylniki, 
 Trans Kruszwica Sp. z o.o. Kobylniki, 
 Mała Gastronomia Edward Gugała Kruszwica, 
 Usługi Hotelarskie i Gastronomiczne Magdalena Zboralska Kruszwica, 
 Gos ciniec „Nad Gopłem” Piotr Chojnacki Kruszwica, 
 Sklep Wielobranz owy Katarzyna Obarska Kruszwica, 
 Blacharstwo, Lakiernictwo, Mechanika Jan Barbarzak Racice, 
 Sklep Ogrodniczy art. ro z ne Halina Olszewska Kruszwica, 
 Zakład Stolarski Grzegorz Olubin ski Kruszwica, 
 Zakład fryzjerski Dorota Jasin ska Kruszwica, 
 Firma Handlowo Usługowa Kamila Urbanek Kruszwica, 
 Sklep Ogo lnospoz ywczy Lila Pietrzak Kruszwica, 
 Lokal Gastronomiczno-Rozrywkowy Hawaji Andrzej Bednarek Kruszwica, 
 Zakład Elektroinstalacyjny Krzysztof Matyjasik Z erniki, 
 Mariola Liszka Sklep Wielobranz owy Kruszwica. 
 PPUH KAMET Zenon Karo lewski Kruszwica 
 Zakład Ogo lnobudowlany Wielobranz owy Stanisław Z ak Kruszwica, 
 Firma RAJ Monika Adamczyk Skulsk, 
 Przedsiębiorstwo wielobranz owe AUTOS Inowrocław, 
 Ro z alski s.j. Peugeot Inowrocław, 
 Pałacyk Lisewo Restauracja Ewa Cies larska, 
 Rolnicza Spo łdzielnia Produkcyjna Janocin, 
 Moto Jaca Jacek Budzyn ski Inowrocław, 
 P.P.U.H. „AGROMAX” Skulsk, 
 Zakłady Przetwo rstwa Mięsnego „POL-SMAK” Halina Połomska Kruszwica, 
 Piekarnia Marek Socha Strzelno, 
 Inter metal Sp. z o. o. Inowrocław, 
 PHZ SM LACPOL Zakład mleczarski Piotrko w Kujawski, 
 Inofama S.A. Inowrocław, 
 PSB Mro wka Kruszwica, 
 Krajowa Spo łka Cukrowa S.A. Kruszwica. 
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a) praktyczna nauka zawodu dla ucznio w Zespołu Szko ł im. Kazimierza Wielkiego 

w Kruszwicy odbywa się w zakładach pracy dla ucznio w branz owej szkoły 
na podstawie umowy o pracę zawieranej przez pracodawcę z pracownikiem 
młodocianym 
i dla ucznio w technikum na postawie umowy pomiędzy dyrektorem szkoły a 
pracodawcą; 

b) pracodawcy zapoznawani są z programami nauczania dla poszczego lnych 
zawodo w oraz terminem i formą przeprowadzania egzaminu zawodowego 
organizowanego 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pracodawcy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł 
Ro z nych organizują egzaminy w swoim zakresie; 

c) organizowane są spotkania z pracodawcami, na kto rym przedstawiany jest 
harmonogram praktyk zawodowych dla klas technikum oraz wykaz dni i godzin 
zajęc  praktycznej nauki zawodu dla ucznio w szkoły branz owej. Omawiane są 
niekto re punkty kodeksu pracy dotyczące zatrudniania młodocianych z 
uwzględnieniem szczego lnych warunko w pracy; 

d) szkoła zawiera umowy o wspo łpracy z pracodawcami; 
e) szkoła kieruje ucznio w na kursy dokształcające w zakresie przedmioto w 

zawodowych, kto rych nie naucza; 
f) biez ąca kontrola przebiegu praktyk oraz rozwiązywanie problemo w 

wychowawczych ucznio w; 
g) organizowane są wycieczki dydaktyczne do lokalnych zakłado w pracy w celu 

zapoznania ucznio w z technologią i pracą w rzeczywistych warunkach. 
 
Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach 
 
Szkoła wspo łpracuje w ramach odbywania przez młodziez  praktyk zawodowych 
i organizacji wycieczek przedmiotowych z pracodawcami: 

 KOM-ROL w Kobylnikach, 
 Nadles nictwo Miradz, 
 Nadles nictwo Gołąbki, 
 Nadles nictwo Ro z anna Koronowo, 
 Gabinet Weterynaryjny Wiesław Borkowski, 
 Gabinet Weterynaryjny „Prestige” Paulina Huszcza, 
 Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt Michał Barczykowski, 
 Przychodnia weterynaryjna „Cztery Łapy” Marta Bednarek, 
 Przychodnia Weterynaryjna VETINO Szosa Bydgoska, 
 INOWET Inowrocław, 
 Gabinet weterynaryjny WMWET w Osięcinach, 
 Kujawskie Centrum Zdrowia Zwierząt w Gniewkowie, 
 Przychodnia Weterynaryjna RUFELKA w Kruszwicy, 
 indywidualne gospodarstwa rolne, 
 Danko Łagiewniki, 
 Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Ros lin w Polanowicach. 

 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu 
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Szkoła wspo łpracuje z ponad 30 pracodawcami. Są to gospodarstwa rolne, firmy, 
restauracje, jednostki wojska, policji, straz y i inne instytucje. 
Szkoła wspo łpracuje w zakresie: 

1) Organizacji zajęc  praktycznych i praktyk zawodowych w technikum: 
 Grupa producentów „ Agros” spółka z o.o., 
 Raiffeisen Agro- Technika Sp. z o.o., Raitech, Brzoza,   
 Restauracja „ Crystal” Janikowo, 
 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut badawczy Zakład Doświadczalny  

w Kołudzie, 
 Maria Bąkowska Wytwórnia pasz i Koncentratów. Fermy indyków Krusza 

Podlotowa, 
 Przedszkole miejskie w Pakości, 
 Restauracja Marianna Inowrocław, 
 Jaśminowy Gaj Inowrocław, 
 Restauracja” Nad stawkiem”, 
 Agrofart Marcin Różycki Dąblin, 
 Metaltech Rycerzewko, 
 Gospodarstwo Rolne Paweł Bartczak Wybranowo, 
 Gospodarstwo Rolne  Łukasz Pruś Rucewko, 
 Gospodarstwo Rolne Jan Kopeć Perkowo, 
 Gospodarstwo Rolne Jarosław Stiller Dziarnowo, 
 Gospodarstwo Rolne Magdalena Kruszka Kania, 
 G’S Polska Sp. z o.o., Stefanowo, 
 Gospodarstwo Rolne Alojzy Szczupak Radojewice, 
 Gospodarstwo Rolne Artur Chrubczyński Mleczkowo, 
 Roman Maciejewski Suchatówka, 
 Usługi Gastronomiczne, Ryszard Łącki Dąbrowa Biskupia, 
 PHPU Gwarek – Mieczysława Pipin Piechcin, 
 Gospodarstwo Rolne Andrzej Kozłowski Karczyn Wieś, 
 Gospodarstwo Rolne Skrzypczak Marcin Stanomin, 
 AGRO-CLASSIC Sławomir Giża, 
 AGROLMET Firma handlowa Gniewkowo, 
 Gospodarstwo- Rolno Hodowlane Danuta i Krzysztof Świtajowie, 
 Ośrodek Hipoterapii „ Tęcza” w Jaksicach, 
 P.P.H. Rolsad sp. z o.o. Lubostroń; 
2) Organizacji wycieczek edukacyjnych dla ucznio w technikum: 
 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny 

w Kołudzie, 
 Grupa producentów „AGROS” Spółka z o.o. w Cieślinie, 
 G’S Polska Sp. z o.o. Stefanowo, 
 „Auto – Marek” – Marek Wiktorowicz Kościelec, 
 Agroekspert Polska – laboratorium Kościelec; 
3) Promocji kierunko w kształcenia w technikum: 

Grupa producentów „AGROS” Spółka z o.o. w Cieślinie, 
 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny 

w Kołudzie, 
 Stiller Jan Gospodarstwo Rolne – Dziarnowo, 
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 Maria Bąkowska Wytwórnia pasz i koncentratów. Fermy indyków Krusza 
Podlotowa; 

4) Pomocy w organizacji egzamino w zawodowych w technikum: 
 Grupa producentów „AGROS” Spółka z o.o Cieślin, 
 Maria Bąkowska Wytwórnia pasz i koncentratów. Fermy indyków Krusza 

Podlotowa. 
 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu 
 

Wspo łpraca w zakresie praktyk słuchaczy: 
 Firma Konsultingowo-Szkoleniowa FIDES Ewa Łoz yn ska Inowrocław, 
 EUROPANELS Sp. z o.o. w Warszawie oddział Inowrocław, 
 Agencja Reklamowa Plotino&Grafit w Inowrocławiu, 
 PROTOS Doradztwo w zakresie BHP Hubert Troszyn ski Słon sko, 
 Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kilian ski Inowrocław, 
 Zespo ł Szko ł Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, 
 Zespo ł Szko ł Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu, 
 Firma Komputerowa „Enter-Soft” Tomasz Andrysiak Inowrocław. 

 
Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 

 
W roku szkolnym 2019/2020 Zespo ł Szko ł im. Marka Kotan skiego wspo łpracował 
z następującymi pracodawcami: 

 Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” Inowrocław, 
 INPOL Gronikowscy s.j. Inowrocław, 
 „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław sp. z o.o. Inowrocław, 
 Carrefour Inowrocław, 
 Obuwie Lizuraj. Krystyna Lizuraj Mogilno, 
 PPHU „KOLEJARZ” Mariusz Chojnacki Inowrocław, 
 P.H.U. „JA-RY” Rycharski Jacek Inowrocław, 
 Piekarnia Zbigniew Kucia Inowrocław, 
 Piekarnia „PIEKUŚ” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Inowrocław, 
 MS MEBLE Michał Sibora Inowrocław, 
 Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu. 

Współpraca dotyczyła organizacji zajęć praktycznych uczniów w ramach praktycznej 
nauki zawodu, opracowania w porozumieniu z pracodawcą programów zajęć 
praktycznych dla poszczególnych zawodów (dostosowanych do warunków zakładu, a 
zwłaszcza specyfiki produkcji). W roku szkolnym 2019/2020 - 29 uczniów (47%)  
realizowało  kształcenie dualne, z czego dla 6 osób - w formie przygotowania 
zawodowego u pracodawcy w charakterze młodocianego pracownika; 7 uczniów 
odbywało w całości kształcenie praktyczne u pracodawcy w ramach współpracy szkółz 
pracodawcami (umowa zawarta pomiędzy szkołą a pracodawcą), 16 uczniów pod opieką 
nauczyciela - 50% zajęć praktycznych realizowało w zakładach pracy, gdzie mieli 
możliwość zastosowania i pogłębianie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w 
rzeczywistych warunkach pracy. 
Działania szkoły polegały również na pozyskiwaniu od pracodawców produktów, 
sprzętu, narzędzi (doposażenie pracowni) koniecznych do przeprowadzania zajęć 
praktycznych w pracowni szkolnej (dla zawodu kucharz, cukiernik). 
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Nieruchomości i tereny inwestycyjne 

Gmina Miasto Inowrocław stworzyła w marcu 2015 roku Biuro Obsługi Inwestorów. 
Pracownicy biura współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami organizując szereg 
spotkań, wydarzeń i szkoleń. 

Do zadań Biura obsługi Inwestorów należy między innymi: 

 wspieranie inwestorów, lokalnych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca 
pracy oraz inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość 

 wspieranie podmiotów tworzących specjalistyczne klastry, inkubatory 
przedsiębiorczości – wszystkie inicjatywy które przyczyniają się do wzmocnienia 
gospodarki regionu 

 sprzedaż gruntów inwestycyjnych  

Oferta terenów inwestycyjnych Miasta Inowrocławia: 

 IOG – Inowrocławski Obszar Gospodarczy,  
 Solankowy Obszar Inwestycyjny,  
 nowe tereny usługowe przy ul. Szymborskiej.  

Są to w pełni przygotowane grunty pod inwestycje. 

Działania Biura Obsługi Inwestorów są zamieszczane i aktualizowane pod adresem 

http://inwestuj.inowroclaw.pl/  

Zespół Biura Obsługi Inwestorów zaprasza do kontaktu:  

Urząd Miasta Inowrocławia 

aleja Ratuszowa 36 

88-100 Inowrocław 

tel.: +48-52-35-55-300 

www.inowroclaw.pl  

www.inwestuj.inowroclaw.pl  

www.bip.inowroclaw.pl  

Biuro Obsługi Inwestorów 

aleja Ratuszowa 33-35 (pokój 17) 

88-100 Inowrocław 

tel.: +48 52-35-55-230 

fax. +48-52-35-55-321 

e-mail: boin@inowroclaw.pl  

Pracownicy Biura Obsługi Inwestorów: 

Artur Grobelski 

Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów 

tel.: +48-52-35-55-230 

Łukasz Tylkowski 

http://inwestuj.inowroclaw.pl/
http://www.inowroclaw.pl/
http://www.inwestuj.inowroclaw.pl/
http://www.bip.inowroclaw.pl/
mailto:boin@inowroclaw.pl
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Inspektor 

tel.: +48-52-35-55-430 

e-mail: ltylkowski@inowroclaw.pl  

Wnioski z badań fokusowych 

Podczas spotkania fokusowego, przedsiębiorcy dyskutując o rynku pracowników 
sygnalizowali braki kadrowe. Wspomniano o dwóch aspektach. Pierwszy to problem z 
dobrze wykształconą kadrą o wysokich kompetencjach. Sugerowano, że brak wyższej 
państwowej uczelni z prawdziwego zdarzenia, najlepiej technicznej w Inowrocławiu 
sprawia, że zdolna młodzież po zakończeniu edukacji w większych miastach, często nie 
chce już wracać do mniejszego Inowrocławia. Podawano wiele przyczyn takiego stanu 
rzeczy, jednak często pojawiała się opinia, że właśnie uczelnia na miejscu mogłaby 
pomóc.  
Drugi aspekt to problemy ze znalezieniem pracowników do prostych prac, często 
fizycznych, Tutaj przyczyny nie są jednoznaczne, w Inowrocławiu jest możliwość 
kształcenia i doskonalenia się w wielu zawodach. Sugerowano wypływ pracowników za 
granicę i do największych miast, gdzie zarobki są zdecydowanie wyższe. Przedsiębiorcy 
często posiłkują się pracownikami zza wschodniej granicy. 
Ważnym tematem była wyjątkowo trudna współpraca przedsiębiorców z lokalnym 
urzędem skarbowym. Prawdopodobnie jest to trudność, z którą borykają się pracodawcy 
w całym kraju, jednak wspominam o niej, ponieważ opinia ta się powtarzała. 

Unikalne cechy gminy  

Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym. Znajduje się tu cały kompleks uzdrowiskowy 
obejmujący: 

 Park Solankowy, 
 Zakład Przyrodoleczniczy, 
 szpitale uzdrowiskowe, branżowe, 
 tężnia uzdrowiskowa, 
 Pijalnia Wód i Palmiarnia "Inowrocławianka", 
 Ogrody Papieskie (na cześć Jana Pawła II), 
 Ogrody Zapachów – kwiatowe, ziołowe i bylinowe, 
 Terma Inowrocławska, 
 Teatr Letni, 

Fakt ten sprawia, że każdego roku miasto odwiedza duża liczba gości w celach 
leczniczych, i spędza średnio od kilku do kilkunastu dni. Jest to szansa dla wielu branż 
medycznych oraz ich otoczenia, branży spa a także hotelarskiej i gastronomicznej. 

Tężnie i park są też atrakcją turystyczną. 

Podmioty ekonomii społecznej na terenie gminy  

Na uwagę zasługuje prężnie działająca w Inowrocławiu Fundacja – Ekspert Kujawy.  

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu jest niezależną organizacją pozarządową, 
działającą na rynku edukacyjno-doradczym od 2001 roku. 

mailto:ltylkowski@inowroclaw.pl
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Początkowo funkcjonowanie Fundacji opierało się w głównej mierze na realizacji szkoleń 
z branży ekonomicznej. Przez lata działalność Fundacji Ekspert – Kujawy ewaluowała, by 
obecnie przybrać kształt jednej z najprężniej działających w regionie instytucji 
szkoleniowo-doradczych. 

Głównym filarem działalności Fundacji jest realizacja projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych, a także działalność społeczna i komercyjna. Na swoim koncie ma 
zrealizowane blisko 70 projektów o łącznej wartości około 40 mln zł (w tym około 50 
projektów partnerskich). 

Szeroką baza informacji na temat działań fundacji w obszarze ekonomii społecznej 
zawiera witryna:  

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/  

1.2. Wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą w gminie 

Gmina na tle województwa  

Tabela 5. Podstawowe wskaźniki finansowe gminy na tle województwa i grupy podobnych gmin 
(2018)   

 
 
Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS.  

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w gminie  

W 2018 r. w gminie zarejestrowanych było 6672 przedsiębiorstw zgodnie z bazą danych 
REGON. W grudniu 2018 r. w gminie było 1845 płatników składek ZUS oraz 4568 
podatników osiągających przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

Do największych przedsiębiorstw na terenie gminy można zaliczyć m.in.: 

 CIECH Soda Polska S.A. ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, tel. (+48 52) 354 15 
00, faks (+48 52) 353 70 43 csp@ciechgroup.com  

 Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino, 88-100 Inowrocław, ul. Świętego Ducha 26a, 
Centrala Tel.  +48 2425 67626, Sekretariat Tel.  +48 2425 69460, Faks +48 52 357 
58 37, solino@solino.pl sekretariat@solino.pl  

 Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą 88-100 
Inowrocław, ul. Cegielna 10/12, Sekretariat tel. +48 (52) 354 27 00, fax: +48 (52) 
354 27 05 

 INOFAMA S.A., 88-100 Inowrocław, ul. Metalowców 7, tel. + 48 52 355 02 60, 
cynkownia e-mail: cynkownia@inofama.eu , zakład konstrukcji stalowych e-mail: 
handel@inofama.eu 

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/
mailto:csp@ciechgroup.com
mailto:solino@solino.pl
mailto:sekretariat@solino.pl
mailto:cynkownia@inofama.eu
mailto:handel@inofama.eu
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 Centrostal Łódź - Oddział Inowrocław, ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, tel. 
600 424 216, www.centrostal.pl 

 Druk-Intro S.A., ul. Świętokrzyska 32, 88-100 Inowrocław, Telefon: 52 354 94 50 
 Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu, ul. Nowa 32, 88-100 

Inowrocław, Centrala tel. 52 35 35 600 
 TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław, Marek Lewandowski 
Regionalny kierownik sprzedaży tel. +48 691 691 348 
marek.lewandowski@totem.com.pl  

Tabela 6. Liczba przedsiębiorstw według rodzaju rejestru (2018)  

 
Źródło: GUS.  

Liczba podmiotów różni się w zależności od źródła informacji. Dane w bazie REGON 
zawierają największą liczbę podmiotów, zawiera ona 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 
w grupie przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek – część z tych 
osób łączy tę działalność z pracą etatową, w związku z tym nie są płatnikami składek. 
Występują również różnice w liczbie przedsiębiorstw w zależności od wielkości. 
Klasyfikacja przedsiębiorstw w przypadku danych ZUS jest określona jest 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 gminie  

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

http://www.centrostal.pl/
mailto:marek.lewandowski@totem.com.pl
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Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS.  

Wśród płatników składek, którzy opłacali składki za nie więcej niż 250 osób było łącznie 
21 216 osób ubezpieczonych w ZUS, co stanowiło 47,8% osób w wieku produkcyjnym w 
gminie, w tym: 

 W usługach ubezpieczonych było 13 367 osób, to jest 30,1% osób w wieku 
produkcyjnym w gminie, 

 W przemyśle ubezpieczonych było 9554 osób, to jest 21,5% osób w wieku 
produkcyjnym w gminie, 

 W sekcjach zdominowanych przez podmioty publiczne było ubezpieczonych 
łącznie 8650 osób, w tym 3036 osób w administracji, 2791 osób w sektorze opieki 
zdrowotnej 2418 osób w sektorze edukacji oraz 405 osób w sektorze kultury, było 
to łącznie 19,5% osób w wieku produkcyjnym w gminie, 

 Wśród osób ubezpieczonych było 16 445 kobiet i 17 533 mężczyzn, 
 Najwięcej ubezpieczonych było w wieku 35-44 lat – 8734 osób i 25-34 lat – 8141 

osób. 
Tabela 8. Liczba ubezpieczonych w zależności od płatnika składek 
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Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS.  

Najwięcej ubezpieczonych było w sekcjach: 

 Przetwórstwo przemysłowe (C) (6564 osób), 
 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (G) (5455 osób), 
 Budownictwo (F) (2071 osób). 

Rysunek 7. Liczba ubezpieczonych według sekcji i płatnika składek (2018) 

 
Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS.  

Wśród osób ubezpieczonych było 16445 kobiet i 17533 mężczyzn. Najwięcej 
ubezpieczonych było w wieku 25-34 lat – 8141 osób i 35-44 lat – 8734 osób. 
Rysunek 8. 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 gminie w grudniu 
2018 r. wynosiła 2835 zł. Przeciętna podstawa wymiaru składek u kobiet jest wyższa niż 
u mężczyzn. Najwyższe podstawy wymiaru składek spośród głównych 
zidentyfikowanych sektorów według zatrudnienia odnotowane są w sekcji 
Przetwórstwo przemysłowe (C). Podstawy wymiaru składek w sektorze MŚP są 
najwyższe wśród płatników zatrudniających 50-249 osób. 
Tabela 9. Średnie podstawy wymiaru składek według wielkości, płci oraz wybranych sekcji 
zatrudnienia w złotych (2018) 
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Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  

Tabela 10. Średnie podstawy wymiaru składek według wielkości, płci oraz wybranych sekcji 
zatrudnienia w porównaniu do średniej w danym typie gminy (2018) 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  

Tabela 11. Średnie podstawy wymiaru składek według wielkości, płci oraz wybranych sekcji 
zatrudnienia w porównaniu do średniej w województwie kujawsko-pomorskim (2018)  

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  
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Przedsiębiorstwa płacące podatki w gminie 

Informacja obejmuje przedsiębiorców i przedsiębiorstwa opłacające podatki dochodowe 
od osób fizycznych: według stawki podatkowej (formularz PIT 36), w tym również Ci, 
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 według danych podatkowych funkcjonuje 1573 przedsiębiorstw, w tej grupie 
139 to przedsiębiorstwa małe, a 34 przedsiębiorstwa średnie. W grupie przedsiębiorstw 
mikro dominuje rozliczanie w formie podatku PIT. W przypadku małych przedsiębiorstw 
36,7% rozlicza się w ramach podatku CIT, a 48,9% korzysta z rozliczenia się w formie 
podatku liniowego (PIT-36L). Przedsiębiorstwa średnie są płatnikami podatku CIT. 

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

 
Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  

Przychody i dochody podatników prowadzących działalność gospodarczą w 

gminie 

Łącznie przychody przedsiębiorstw (bez osób prowadzących działalność na własny 
rachunek) rozliczających się w gminie wynosiły 2 889 593 653 zł.  

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

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  

Dochody przedsiębiorstw (bez osób prowadzących działalność na własny rachunek) w 
gminie łącznie wyniosły 323 513 664 zł, co stanowiło 11,2% ogółu przychodów. 

Tabela 14. Dochody przedsiębiorstw – podatników (przychody pomniejszone o koszty 
uzyskania przychodów) w 2018 
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Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  

Przeciętne przychody na jednego podatnika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa 
oraz sposobu rozliczania się przedstawiają kolejne tabele. 

Tabela 15. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika w 2018 r. w gminie  

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  

Tabela 16. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika w porównaniu do średniej 
w danym typie gminy 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  

Tabela 17. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika w porównaniu do średniej 
w województwie 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  
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1.3. Kluczowi interesariusze gospodarki w gminie 

PTE Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu prowadzi działalność w 
zakresie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego bezrobotnym oraz 
potencjalnym przedsiębiorcom przy podejmowaniu i prowadzeniu przez nich 
działalności gospodarczej oraz udziela pożyczek i wsparcia kapitałowego bądź 
finansowego w formie innej niż pożyczki. 
 
Przedmiot działalności 

 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości 
stanowi integralną, wyodrębnioną strukturę Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego w Bydgoszczy. Pracownicy zatrudnieni w OWP i FRP są 
pracownikami Oddziału. 

 Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszem Rozwoju 
Przedsiębiorczości kieruje kierownik podlegający dyrektorowi Biura Oddziału. 

 Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracowników OWP i FRP określają regulaminy: Oddziału PTE, Organizacji Biura 
Oddziału, Pracy, Wynagrodzenia pracowników, Zasady gospodarki finansowej, 
zatwierdzone przez Zarząd Oddziału i obowiązujące wszystkich pracowników 
zatrudnionych w Oddziale. 

Zadania i cele 
OWP realizuje zadania zgodnie z umową zawartą pomiędzy byłym Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej a Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddziałem w 
Bydgoszczy oraz umową zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta Inowrocławia a Polskim 
Towarzystwem Ekonomicznym. 
Zadania OWP polegają w szczególności na udzielaniu pomocy: 

 w zakresie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego bezrobotnym oraz 
potencjalnym przedsiębiorcom przy podejmowaniu i prowadzeniu przez nich 
działalności gospodarczej, 

 jednostkom gospodarczym celem tworzenia nowych miejsc pracy 
 w realizacji działań zmierzających do zwiększenia aktywności gospodarczej m.in. 

poprzez organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjno – dyskusyjnych, 
konferencji, konsultacji na rzecz osób zainteresowanych uruchomieniem 
działalności gospodarczej, pomoc w opracowywaniu biznes planów itp. 

 w prowadzeniu doradztwa zawodowego oraz ścisłej współpracy z FRP i CPEF 
poprzez bezpośredni udział w przygotowywaniu i prowadzeniu procedury 
udzielania pożyczek kapitałowych, 

 w przygotowywaniu materiałów informacyjnych dla potrzeb samorządów 
terytorialnych z zakresu rynku pracy, 

 w gromadzeniu informacji o problemach i sytuacji społeczno – gospodarczej gmin 
wchodzących w zakres powiatu inowrocławskiego, 

 w zakresie współpracy i obsługi Rady Społecznej działającej przy OWP, 
 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości realizuje działalność edukacyjną w 

różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.  
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Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości 

Cele i zadania Funduszu 
Celem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanym dalej w skrócie FRP, jest: 
pobudzanie aktywności społeczności lokalnej na polu działalności gospodarczej, 
kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju społeczności lokalnej i 
promowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych, tworzenie warunków i możliwości 
realizacji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych, gromadzenie i pozyskiwanie 
lokalnych funduszy z przeznaczeniem ich na zwiększenie środków FRP, wspieranie i 
uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w programie aktywnej 
walki z bezrobociem. 
Zadania FRP służące realizacji w/ w celów są następujące: 

 udzielania pożyczek i wsparcia kapitałowego bądź finansowego w formie innej niż 
pożyczki bezrobotnym i innym podmiotom spełniającym warunki określone 
przez Regulamin Funkcjonowania FRP, 

 udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosków pożyczkowych 
wszystkim zainteresowanym, 

 monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi 
z FRP. 

 
Kontakt: 
Karolina Walczak – Kierownik OWP-FRP, tel. 780-117-889, e-mail: 
walczak@pte.bydgoszcz.pl  
 
Adres: 
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy 
ul. Poznańska 43-45 (budynek Wyższej Szkoły Gospodarki), 88-100 Inowrocław 
http: www.pte.bydgoszcz.pl 
e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl 

Fundacja Ekspert-Kujawy 

Fundacja dofinansowuje inicjatywy dotyczące m.in. promocji przedsiębiorczości i 
wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwalczania bezrobocia. Poza 
tym organizuje i finansuje koszty studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla uczniów, 
studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych, pomaga w zdobywaniu kwalifikacji 
niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk. 
Kujawskie Biuro Karier działa, aby ułatwić młodym ludziom dostęp do informacji o rynku 
pracy, miejscach zatrudnieniu odpowiadających ich umiejętnościom i wykształceniu. 
Dzięki udzielanym informacjom i dostępnym publikacjom można dowiedzieć się jak 
aktywnie poszukiwać pracy i w jaki sposób rozmawiać z przyszłym pracodawcom. 
Działalność biura karier obejmuje: 

 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami 
 znajdowanie najlepszych kandydatów na wolne miejsca pracy 
 gromadzenie informacji o kursach, studiach podyplomowych, studiach i 

warunkach przyjęć na uczelnie w regionie 
 prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów - udostępnianej 

pracodawcom 

mailto:walczak@pte.bydgoszcz.pl
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 prowadzenie bazy danych o stażach, praktykach, pracy - udostępnianej studentom 
i absolwentom 

 pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego 
 pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej 
 pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery 
 prowadzenie warsztatów i szkoleń 
 organizowanie Targów Pracy 

Kontakt: 
Fundacja Ekspert-Kujawy 
ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław 
tel. 52 357 62 15 
e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl  
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl  

Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej 

 
Powstał w roku 2014 i kieruje swoją ofertę do młodych firm z powiatu inowrocławskiego. 
Do głównych celów Inkubatora należy wspieranie i inkubowanie przedsiębiorców, a w 
efekcie pomoc w rozwinięciu działalności na szeroką skalę.   
Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia KIPS otrzymują nie tylko możliwość wynajmu 
pomieszczeń biurowych na preferencyjnych warunkach, w tym biur wirtualnych, ale 
również: 

 obsługę administracyjną, 
 usługi kadrowo – księgowe, 
 usługi konsultacji i doradztwa dla przedsiębiorców m.in. doradztwo prawno – 

podatkowe, marketingowe, 
 pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej, 

funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, 
 usługi doradcze dla MŚP, 
 usługi doradcze w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, czy przygotowywanie biznes planów. 
W dyspozycji inkubatora są w pełni wyposażone biura (wyposażone w meble biurowe, 
zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, Internet). Przystępując do 
inkubatora mogą Państwo korzystać również z sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt 
audiowizualny oraz z pracowni tłumaczeń symultanicznych. KIPS usytuowany jest przy 
jednej z głównych arterii Inowrocławia (skrzyżowanie ul. Dworcowej i Dubienka), w 
związku z czym, lokalizacja firmy w udostępnionym przez inkubator biurze 
zdecydowanie ułatwi promocję działalności na rynku.   
Kontakt: 
Jarosław Napierała 
Kierownik Kujawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej 
Fundacja Ekspert-Kujawy 
ul. Dubienka 2 oraz ul. Dworcowa 65 
88-100 Inowrocław 
tel/fax. 52 357-62-15 
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl  

mailto:fundacja@ekspert-kujawy.pl
http://www.fundacja.ekspert-kujawy.pl/
http://www.fundacja.ekspert-kujawy.pl/
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Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Inowrocławiu 

NOT realizuje m.in. usługi doradczo-konsultingowe, usługi wspierające i doradcze 
Usługi doradczo-konsultingowe: 

 doradztwo z zakresu finansowania zewnętrznego i wewnętrznego ze środków 
unijnych, 

 doradztwo związane z zasadami korzystania z instrumentów wsparcia MSP, 
 porady w dziedzinie marketingu, finansów, prawa, a także planowania i 

zarządzania, 
 porady w dziedzinie eksportu i jakości. 

Usługi wspierające: 
 promowanie innowacyjnych przedsięwzięć oraz organizowanie przeglądu 

innowacji w regionie, 
 opracowywanie wniosków na zlecenie MŚP, 
 pomoc w opracowywaniu wniosków o kredyt, 
 opiniowanie projektów celowych, 
 dokonywanie kontroli realizacji np. projektów celowych, 
 sporządzanie opinii o „nowych technologiach” niezbędnych przy składaniu 

wniosków do PARP i kredytu technologicznego BGK, 
 kojarzenie przedsiębiorstw z uczelniami, bankami i placówkami badawczymi, 
 organizowanie przeglądów zrealizowanych projektów. 

Usługi szkoleniowe: 
 organizowanie szkoleń wedle indywidualnych potrzeb, w tym szkolenia ogólne i 

branżowe. 
NOT oferuje profesjonalne usługi w zakresie: 

 wyceny wszelkiego rodzaju obiektów, 
 przygotowywanie projektów technicznych, ekspertyz, przeglądów technicznych 

oraz opracowań związanych z ochroną środowiska, 
 sporządzanie prac z zakresu mechaniki pojazdowej, w tym orzecznictwo i ocena 

stanu technicznego pojazdów, stanu zużycia paliwa, 
 sporządzanie wycen i okresowych przeglądów technicznych obiektów 

budowlanych, maszyn i urządzeń, 
 sporządzanie opinii o „nowych technologiach”, 
 tłumaczenia tekstów techniczno-handlowych, 
 przeprowadzanie szkoleń zawodowych, kursów i sprawdzanie kwalifikacji 

pracowników dozoru i eksploatacji przy współpracy z Komisją Kwalifikacyjną 
przy Urzędzie Regulacji Energetycznej, 

 wdrażanie i pomoc w utrzymaniu systemów zarządzania według norm ISO 9001, 
ISO 14001 i norm laboratoryjnych, 

 tworzenie stron www oraz usługi informatyczne, 
 współorganizowanie Wystawy „Region Inowrocławski Prezentuje” 
 udzielanie informacji o zasadach i warunkach uczestnictwa w wystawie oraz 

pozyskiwanie uczestników wystawy, 
 pośredniczenie w przygotowaniu stanowisk ekspozycyjnych, 
 organizowanie konkursu „Produkt Roku” 
 organizowanie Inowrocławskich Eliminacji Regionalnych Konkursu TECHNIK 

ROKU. 
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Punkt Informacyjny Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Budownictwa 

Inżynierów  

Obok Ośrodka Innowacji NOT w ramach prowadzonej działalności NOT FSNT Rady w 
Inowrocławiu znajduje się również Punkt Informacyjny Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Budownictwa Inżynierów. 
Działalność Punktu Informacyjnego: 

 udzielanie informacji o zasadach i warunkach członkostwa w Izbie Inżynierów 
Budowlanych osobom zainteresowanym członkostwem, 

 prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na uzyskanie uprawnień 
budowlanych, 

 organizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleń ze szczególnym 
uwzględnieniem kursów przygotowawczych na uzyskanie uprawnień 
budowlanych. 

Kontakt: 
Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Inowrocławiu 
ul. Orłowska 48 
88-100 Inowrocław 
Tel/fax 52 357-46-66 
www.not-ino.org.pl  

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu to spółka założona przez 
samorząd województwa, który jest jej jedynym właścicielem. Dzięki pieniądzom z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju, oferta funduszu jest kompleksowa – od pożyczek na 
założenie działalności aż do dużych pożyczek inwestycyjnych do 1 mln zł. Przedsiębiorcy 
chętnie korzystają także z pożyczek obrotowych na finansowanie bieżącej działalności 
firmy. Pożyczki K-PFP to - poza dotacjami - kolejny rodzaj wsparcia dla firm finansowany 
ze środków unijnych, dlatego oprocentowanie pożyczek jest bardzo atrakcyjne: od 0,5% 
(pożyczki na założenie firmy) do 2,87% w skali roku. 
Fundusz nie pobiera także żadnych opłat ani prowizji od udzielanych pożyczek. 
Gdzie uzyskać informacje i złożyć wniosek 

 INOWROCŁAW – punkt konsultacyjny, ul. Dubienka 2 (Fundacja Ekspert Kujawy), 
tel. 52 357 62 15 

 TORUŃ, ul. Sienkiewicza 38, tel. 737 722 106 lub 56 475 62 96 
 BYDGOSZCZ, ul. Gimnazjalna 2A, tel. 572 572 029 lub 52 349 30 17 
 WŁOCŁAWEK, ul. Bechiego 2, tel. 572 572 026 lub 54 231 55 79 
 GRUDZIĄDZ, ul. Waryńskiego 4, tel. 572 572 027 lub 56 653 82 24 

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców 

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców zaprasza do Punktu 
Konsultacyjnego przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność 
gospodarczą. 
Bezpłatne usługi informacyjne Punktu Konsultacyjnego: 

 Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz 
rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej. 

http://www.not-ino.org.pl/
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 Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na 
realizację projektów w latach 2007–2013 ze środków publicznych. 

 Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych. 
 Inne informacje np. n/t danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu o 

zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym. 
Kontakt: 
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców 
ul. Mennica 6 
85-112 Bydgoszcz 
www.kpzpip.pl  
Dyżury w Inowrocławiu w każdy piątek roboczy: 
w godzinach 9.00-13.00 
(Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego 
w Inowrocławiu) 
ul.  F.D. Roosevelta 36/38, pokój 134 
tel. 52/585 91 65 

Cech Rzemiosł Różnych 

To samorządna, społeczno-zawodowa i gospodarcza organizacja oraz dobrowolny 
związek rzemieślników i związek pracodawców, nawiązujący do tradycji rzemiosła 
kujawsko – pomorskiego. Aktywizuje członków do działań gospodarczych i społecznych, 
inspiruje do wdrażania postępu technicznego, szkoli uczniów, troszczy się o nowe kadry 
w usługach i produkcji.   
Biuro Cechu 
Ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław 
Tel. 52 357 62 38 
e-mail: cech.inowroclaw@op.pl  
http://rzemiosloino.pl/  
Starszy Cechu – Piotr Jóźwiak 
Kierownik Cechu – Mirosława Posadzy 
 
1.4. Analiza SWOT  
Mocne strony 
- dobra lokalizacja, w centrum Polski, 50 km do A1, niedaleko do S7 do Gniezna 
- obwodnica, która wyprowadziła z miasta dużych ruch  
- aktywność pod kątem funduszy UE 
- aktywna społeczność 
- wielu małych przedsiębiorców 
- solanki, potencjał turystyczny, potencjał uzdrowiskowy 
- miasto o najczystszym powietrzu w Polsce 
- dobre miejsce dla dzieci 
- potencjał turystyczny 
- zasoby potencjalnej siły roboczej 
- miejsca do rekreacji, spacerów 
- tereny pod inwestycje  
- prężna szkoła muzyczna, przyciągająca młodzież  
Słabe strony 
- mało zmian prorozwojowych 

http://www.kpzpip.pl/
mailto:cech.inowroclaw@op.pl
http://rzemiosloino.pl/
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- odpływ młodych ludzi do większych miast 
- problem z (wykwalifikowanymi) pracownikami 
- niewystarczająca infrastruktura komunikacyjna (ulice, chodniki ) 
- mało miejsc parkingowych 
- słaba promocja miasta i walorów, imprez, miejsca do mieszkania 
- przemysł obciążający środowisko (np. Ciech) 
- brak miejsc do rozrywki dla młodych 
- marazm części społeczeństwa 
- mała oferta terenów inwestycyjnych 
- słabe wykorzystanie walorów turystycznych regionu 
 
Szanse  
Działające Biuro Obsługi Inwestorów. 
Modernizacja i rozbudowa, oraz tworzenie nowej infrastruktury technicznej. 
Dostępność dotacji unijnych na wielu płaszczyznach funkcjonowania gminy oraz 
sektora mśp na terenie gminy. 
Wykorzystanie walorów turystycznych regionu. 
Rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna 
Przyspieszony pandemią rozwój IT 
 
 
Zagrożenia 
Uwarunkowany politycznie podział europejskiego funduszu odbudowy. 
Zahamowanie wzrostu gospodarczego. 
Duża gęstość zaludnienia gminy i zwarta zabudowa utrudnia tworzenie nowych 
terenów inwestycyjnych. 
Centralizacja nowych inwestycji wokół większych ośrodków miejskich w regionie. 
Zmniejszenie środków dla gmin w nowej polityce rządu. 
 
Analiza uwarunkowań miasta Inowrocław przy zastosowaniu metody SWOT, wskazuje 
wśród silnych stron dogodne położenie geograficzne przy głównych trasach drogowych 
i kolejowych, w centralnej części kraju. Jako silną stronę wskazano dużą ilość małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także zasoby potencjalnej siły roboczej. Duże zakłady 
produkcyjne mają również wpływ na powstanie nowych przedsiębiorstw, 
co przekłada się na wzrost liczby miejsc pracy w regionie. Zdecydowanie silną strona 
Inowrocławia jest jego zróżnicowany branżowo potencjał produkcyjno- usługowy, a 
także potencjał turystyczny wynikający z unikalnych walorów regionu (uzdrowisko, 
jeziora). Włocławek ma także silne i sprawne narzędzie promocji,jakim jest park 
solankowy z tężniami i siecią uzdrowisk, rozpoznawalny w kraju. 
Mała oferta terenów pod inwestycje,  jest jedną z cech Inowrocławia wymienianych jako 
jego słabe strony. Lokalizacja miasta w województwie, obok silnych ośrodków 
przemysłowo- kulturowych, jakimi niewątpliwe są Bydgoszcz i Toruń ma wpływ na 
marginalizację Inowrocławia w regionie, jako miejsca potencjalnej lokalizacji dużych 
inwestycji, również o charakterze międzynarodowym. Niskie wykształcenie i 
niedostosowana oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego i średniego powoduje 
niedobory kadry technicznej i odpływ młodych ludzi za granicę. Brakuje filii 
państwowej uczelni technicznej z prawdziwego zdarzenia, co wpływa na odpływ 
młodych zdolnych ludzi do uczelni w większych miastach. Miasto Inowrocław nie 
wykorzystuje w pełni swoich walorów turystycznych, tak by sektor turystyczny stał się 
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ogniwem lokalnej gospodarki, co mogłyby przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta. 
Do najistotniejszych szans rozwoju przedsiębiorczości w Inowrocławiu niewątpliwie 
należą możliwości związane z szeroką gamą dotacji unijnych w ramach funduszu 
odbudowy, wciąż rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna a co za tym idzie coraz 
lepsza korelacja z innymi większymi ośrodkami gospodarczymi w regionie. 
Zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście może stanowić niedostateczna 
ilość terenów pod inwestycje i co się z tym wiąże, bardziej atrakcyjne warunki 
oferowane przez inne miasta inwestorom zewnętrznym. Zagrożeniem jest również 
mniejsza ilość pieniędzy dla samorządów w nowej polityce rządu, ograniczająca 
inwestycje. Na poziomie krajowym niebezpieczeństwem dla rozwoju przedsiębiorczości 
może być zahamowanie wzrostu gospodarczego i faza recesji w gospodarce. 
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ROZDZIAŁ 2. Wnioski z diagnozy i analizy SWOT. 
 

2.1 Identyfikacja problemów. 

Analiza problemów Inowrocławia pod kątem czynników wewnętrznych – słabych stron 
- pozwala zidentyfikować główne problemy stojące na przeszkodzie dalszemu 
rozwojowi miasta. Problemy te wynikają z obecnej sytuacji miasta, stanu 
zaawansowania procesów społeczno- gospodarczych, struktury administracyjno- 
przestrzennej, poziomu edukacji, stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz 
niewystarczającego rozwoju turystyki. 
Problemem określa się pejoratywny stan o istotnym znaczeniu dla miasta, występujący 
w danym okresie. Są to uciążliwości, które powodują powstawanie napięć, konfliktów 
oraz barier odczuwanych przez mieszkańców i podmioty gospodarcze. Usunięcie lub co 
najmniej ich złagodzenie powinno zostać uznane za priorytetowe i wymaga podjęcia 
określonych działań. 
Problem kluczowy i główne obszary problemowe, które go dotyczą, rozpatrywane są w 
dwóch kategoriach strategicznych: 
- stopnia zaspokojenia różnorodnych potrzeb mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych; 
- sprawności i niezawodności funkcjonowania różnego rodzaju instytucji i urządzeń ze 
strefy gospodarki, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  
Wychodząc z powyższych założeń jako problemy stojące na drodze do rozwoju 
przedsiębiorczości zidentyfikowano listę obszarów problemowych, których rozwiązanie 
lub złagodzenie ich niepożądanych skutków przyczyni się do poprawy stanu obecnego. 
Poniżej zaprezentowano wykaz sformułowanych obszarów problemowych (kolejność 
nie spełnia funkcji wartościującej, a jedynie porządkującą): 
- Mała atrakcyjność inwestycyjna miasta; 
- Niewystarczający stan infrastruktury komunikacyjnej; 
- Mało efektywna polityka społeczno-gospodarcza w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości; 
- Nieadekwatna do potrzeb oferta edukacyjna; 
- Słaby rozwój turystyki. 
 
Mała atrakcyjność inwestycyjna miasta wynika z wielu wymienianych już czynników. 
Problem z przyciągnięciem inwestorów może wynikać również z braku systemu zachęt 
inwestycyjnych, jak i z niedostatecznej oferty pozainwestycyjnej, głównie dla 
inwestorów zagranicznych, którym należy zapewnić także bazę edukacyjno-
rozrywkową.  
Na kolejny obszar problemowy dotyczący złego stanu infrastruktury komunikacyjnej, 
składają się następujące czynniki: stan dróg i chodników, niewystarczająca ilość miejsc 
parkingowych w mieście oraz niewystarczający system komunikacji miejskiej. 
Z kolei u podstaw problemu, jakim jest słabo rozwinięte otoczenie biznesu, leżą 
następujące zjawiska: niedostosowana do oczekiwań informacja o funduszach unijnych 
dla przedsiębiorców, brak zintegrowanego systemu pomocy dla przedsiębiorców, 
niedostateczny obieg informacji gospodarczych. 
Mało efektywna polityka społeczno-gospodarcza w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
wynika z niedostatecznej oferty kulturalnej, niewielu rozwojowych możliwości 
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spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. Mieszkańcy Inowrocławia cechują 
się słabą mobilnością zawodową na rynku pracy. Jednym ze skutków takiej polityki jest 
odpływ młodych wykształconych ludzi.  
Na zidentyfikowany problem dotyczący nieadekwatnej do potrzeb oferty edukacyjnej 
wpływa: niedostosowana oferta szkolnictwa zawodowego, mało praktyczna forma 
nauki zawodów technicznych, które wynikają z niedostatecznych środków 
przeznaczanych na placówki kształcenia zawodowego. Uczelnie wyższe w 
Inowrocławiu dysponują niewielką ofertą dotowanych z funduszu unijnych studiów 
podyplomowych. Brakuje technicznej uczelni państwowej. 
Słaby rozwój turystyki wynika zarówno z niepełnego wykorzystania walorów 
turystycznych, jak i z niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury turystycznej 
w Inowrocławiu, głównie mało rozwiniętej bazy hotelowej. Potencjał jaki daje 
położenie, oraz strefa uzdrowiskowa może być znacznie lepiej wykorzystany. 
 

3 Wizja i analiza celów. 
 

3.1 Wizja. 

Wizja rozwoju gospodarczego miast określają dokumenty strategiczne, w tym 
przypadku Lokalny Plan Rozwoju Gospodarczego, do osiągnięcia którego należy dążyć 
poprzez realizację wyznaczonych działań. Główną przesłanką do sformułowania wizji 
rozwoju gospodarczego jest konkretyzacja wyobrażeń przedsiębiorców, władz 
lokalnych oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i edukacji o sferze 
przedsiębiorczości uwzględniających ich potrzeby, aspiracje, ale także posiadany 
potencjał i jego wykorzystanie.  
Stworzona na potrzeby projektu Regiogmina grupa robocza, na podstawie analizy 
problemów, sformułowała wizję gminy Miasto Inowrocław: „Inowrocław miastem 
przedsiębiorców”. Stała się ona podstawą wytyczenia celów strategicznych 
przedstawionych poniżej. 
 

3.2 Strategiczne i operacyjne cele rozwoju przedsiębiorczości dla Miasta 

Inowrocławia, priorytety interwencji oraz przykładowe wskaźniki ich 

realizacji. 

Wizja rozwoju miasta pod kątem przedsiębiorczości została sformułowana w sposób 
ogólny. Jego realizacja będzie możliwa gdy osiągnięty zostanie cel strategiczny. Wytycza 
on kierunki, na których powinny być skoncentrowane wszelkie podejmowane w ramach 
realizacji strategii działania (cele operacyjne). Wypracowana koncepcja została 
przedstawiona w formie graficznej. 
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Cel strategiczny: Rozwój sektora MŚP na terenie gminy. 
 

Cel operacyjny 1: Rozbudowa infrastruktury drogowej, oraz poprawa jej jakości. 
Dostosowana do potrzeb lokalnych infrastruktura drogowa, dogodne szybkie 
połączenia z największymi ośrodkami regionu, oraz krajowymi węzłami 
komunikacyjnymi, są niewątpliwie jednym z ważniejszych warunków jakie stawiają 
przedsiębiorcy podczas wyboru miejsca działania. Dogodna baza parkingowa w pobliżu 
obiektów handlowych i przemysłowych, oraz zagospodarowana komunikacja w 
obszarach mieszkalnych miasta stanowią czynnik bardzo mocno wpływający na wybór 
miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności. Miasto stawia dużą wagę na powyższe 
aspekty, wciąż remontując, usprawniając i budując nowe drogi. Ekologiczna 
komunikacja publiczna jest bardzo ważna dla Miasta Inowrocławia. Dalsze intensywne 
działania w tym kierunku, przybliżą osiągnięcie celu operacyjnego, a przez to i celu 
strategicznego. 
 
Priorytety oraz kierunki interwencji: 

 Przyłączanie do sieci drogowej nowych terenów inwestycyjnych 
 Nacisk na jakość infrastruktury w obszarach przemysłowych i usługowych.  

 
Przykładowe wskaźniki realizacji:  

 liczba nowo powstałych połączeń drogowych, 
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sektora MŚP
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 porównanie ogólnej oceny stanu infrastruktury drogowej rok do roku, 
 liczba realizowanych inwestycji w infrastrukturę drogową, 

 
Cel operacyjny 2: Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i wyższego.  
Zasób wykwalifikowanej siły roboczej jest istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę 
warunków lokalizacji inwestycji. Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie poszukiwanych 
zasobów i specjalności, jest działaniem priorytetowym dla dostosowania oferty 
edukacyjnej 
i kwalifikacji zawodowych siły roboczej do istniejącego na danym obszarze 
zapotrzebowania. Z punktu widzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji istotna jest 
aktywność uczelni wyższych i placówek doskonalenia zawodowego w tworzeniu 
odpowiednich warunków nauczania i oferty kierunków studiów podyplomowych oraz 
kursów doszkalających, szczególnie dofinansowanych ze środków UE. Bardzo korzystne 
byłoby wzbogacenie bazy edukacyjnej Inowrocławia o filię technicznej uczelni 
państwowej. 
 
Priorytety oraz kierunki interwencji: 

 Kształcenie ukierunkowane zawodowo. 
 Zacieśnianie współpracy szkolnictwa z pracodawcami. 

 
 
Przykładowe wskaźniki realizacji:  

 Liczba placówek zajmujących się kształceniem zawodowym. 
 Liczba placówek zajmujących się kształceniem wyższym. 
 Liczba kierunków zawodowych i specjalizacji zawodowych dostępnych w 

gminie. 
 
 
Cel operacyjny 3: Rozwój sfery usług dla przedsiębiorców. 
Instytucje otoczenia biznesu odgrywają istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości 
i działalności innowacyjnej. Poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do 
wysokiej jakości świadczonych usług, pobudzają i wzmacniają ich współpracę w 
zakresie transferu technologii, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a także podnoszą 
dostępność firm do kapitału zewnętrznego. Z tego powodu planuje się poszerzenie 
zakresu usług i poprawę jakości funkcjonowania już istniejących instytucji otoczenia 
biznesu. Podjęte działania powinny się skoncentrować m.in. na rozwinięciu 
funkcjonowania Biura Obsługi Inwestorów, oraz stworzeniu efektywnego systemu 
informowania osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Korzystne 
dla Inowrocławia byłoby przywrócenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich. 
 
Priorytety oraz kierunki interwencji: 
 

 działania zachęcające do uruchamiania działalności gospodarczej oraz 
ułatwiające jej start. 

 
Przykładowe wskaźniki realizacji:  

 liczba nowych podmiotów gospodarczych w sektorze MŚP 
 liczba zorganizowanych szkoleń i spotkań doradczych,  
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 liczba inicjatyw w zakresie wsparcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 
a gminą, 

 środki przeznaczone na finansowanie praktyk, staży, szkoleń 
 
 
Cel operacyjny 4: Wzrost potencjału inwestycyjnego miasta. 
Dla pobudzenia przedsiębiorczości działa w urzędzie miasta Biuro Obsługi Inwestorów, 
które na bieżąco przygotowuje i prezentuje aktualną ofertę inwestycyjną, oraz prowadzi 
działania wspierające lokalną przedsiębiorczość.. 
Bogata oferta inwestycyjna obejmująca tereny pod lokalizację nowych przedsięwzięć 
biznesowych, ale także różnego rodzaju ulgi i zachęty prawno-podatkowe są jednymi z 
najlepszych instrumentów wykorzystywanych do pozyskiwania kapitału. Dalsze 
funkcjonowanie istniejącego w Urzędzie Miasta Biura Obsługi Inwestorów, połączone ze 
staraniami miasta o nowe grunty inwestycyjne, przybliżą cel operacyjny. 
 
Priorytety oraz kierunki interwencji: 
 

 Poszerzanie oferty inwestycyjnej, i zwiększanie atrakcyjności już istniejącej. 
 
 
Przykładowe wskaźniki realizacji:  

 Ilość terenów inwestycyjnych 
 Ilość przeprowadzonych inicjatyw promujących inwestycje w gminie  

 
Cel operacyjny 5: Rozwój turystyki w Inowrocławiu. 
Inowrocław charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym położeniem geograficznym w 
centralnej Polsce. Posiada dobrze rozwiniętą strefę uzdrowiskową z rozległym terenem 
parkowym, tężniami i kompleksem uzdrowisk. Jest też położony w bliskości Jeziora 
Gopło, dziewiątego co do wielkości jeziora w Polsce, atrakcyjnego pod względem 
żeglarskim, przyrodniczym i turystycznym. Rozwój turystyki w Inowrocławiu będzie 
osiągnięty w wyniku realizacji szeregu działań zmierzających do rewitalizacji 
istniejących terenów rekreacyjnych oraz zagospodarowaniu nowych. Rozwój 
współpracy z sąsiednimi ośrodkami miejskimi oraz połączenie ścieżkami rowerowymi 
regionu, będzie stanowiło atrakcyjne uzupełnienie oferty rekreacyjnej miasta. Nie 
można również zapomnieć o promocji miasta wraz z okolicami, jako miejsca 
atrakcyjnego turystycznie i uzdrowiskowo. 
 
Priorytety oraz kierunki interwencji: 

 Inowrocław atrakcyjnym turystycznie miejscem w Polsce (promocja). 
 Rozwój potencjału turystycznego gminy.  

 
Przykładowe wskaźniki realizacji:  

 Ilość osób odwiedzających miasto w celach turystycznych i uzdrowiskowych. 
 Ilość inicjatyw promujących miasto 
 Wielkość wpływów z opłaty klimatycznej  
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ROZDZIAŁ 4. Plan finansowy. 
 
Planując realizację działań należy wziąć pod uwagę realne możliwości ich wdrożenia, co 
nie jest możliwe bez oszacowania wydatków na rozwój sfery przedsiębiorczości w 
gminie w kolejnych latach. Okres realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Gospodarczego 
rozciąga się w zależności od zakładanych celów w daleko idącą przyszłość. W skutek 
tego, prognozy wydatków są obarczone dużym ryzykiem, w szczególności te dotyczące 
końcowych lat realizacji planu. Należy tym samym możliwie najdokładniej ocenić 
możliwości finansowe miasta i porównać z wielkością środków przewidzianych na 
realizację poszczególnych zadań. Ważnym elementem przy planowaniu inwestycji jest 
korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Jak na przykład wsparcie ze środków 
UE. Pozwoli to na realizację większej ilości inwestycji, przy mniejszym obciążeniu 
budżetu miasta. Z powodu pandemii oraz wdrażanej w ostatnich latach nowej polityki 
gospodarczej państwa, zmieniająca się sytuacja finansowa gmin oraz ich szacowany 
potencjał inwestycyjny utrudnia ocenę możliwości realizacji zakładanych przez LPRG 
projektów. 
 
 
 

ROZDZIAŁ 5. Proponowane przez grupę roboczą 
projekty: 
 

5.1 Fiszka projektowa do LPRG (wzór). 

 
Tytuł / Nazwa projektu  
Podmiot inicjujący / realizujący projekt  
Partnerzy z opisem ich ról / zadań 
(w przypadku projektu planowanego do 
realizacji w partnerstwie) 

 

Priorytet sektorowy LPRG, w który 
wpisuje się zgłaszany projekt  
(jeżeli zgłaszany projekt wpisuje się w kilka 
priorytetów sektorowych bardzo proszę o ich 
zaznaczenie wraz z przyporządkowaniem 
budżetu projektu do każdego z PS) 

PS 1  
PS 2 
PS 3 
PS 4 
PS 5 
PS 6 
PS 7 

Cele projektu i ich powiązanie z celami 
LPRG 

 

Koszt całkowity projektu w zł  
(w rozbiciu na kwotę netto i VAT) 

 

Projekt przewidziany do realizacji w 
ramach RPO  

Tak / Nie  
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Źródła finansowania projektu (w %) 
 

Środki Regionalnego Programu 
Operacyjnego  
Środki rządowe  
Środki województwa  
Środki powiatu  
Środki gminy  
Środki prywatne  
Inne (jakie …)  

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie  

Należy wskazać czy w projekcie występuje 
pomoc publiczna: 
jeżeli tak – należy wpisać „Tak” oraz 
przedstawić krótką analizę 
jeżeli nie – należy wpisać „Nie” lub „Nie 
dotyczy” 

Zwięzły opis projektu  
(około 1 strony A4) 

Opis powinien poruszać co najmniej 
następujące zagadnienia: 
Główne elementy składowe, wyróżniane 
fazy realizacji. 
Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontekście jego wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 
Powiazanie konieczności / potrzeby 
realizacji projektu z diagnozą w LPRG.  
Powiązania z innymi projektami.  
Efekty realizacji projektu w rozbiciu na 
produkty (bezpośrednio wytworzone w 
wyniku realizacji projektu) oraz rezultaty 
(oddziaływanie produktów projektu na 
system gospodarczy gminy). 

Stan przygotowań do realizacji projektu  Należy wskazać stosowne informacje w 
zakresie stanu przygotowania projektu do 
realizacji.  

Harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia 

Należy wskazać harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji przedsięwzięcia w 
rozbiciu na lata i na kluczowe etapy 
projektu.  

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

Z dokładnością do kwartału i roku 
realizacji  

Przewidywany termin zakończenia 
realizacji projektu 

Z dokładnością do kwartału i roku 
realizacji 

 
Uwagi …………………………………………………………………………………… 
 
 
 

5.2 Propozycje grupy roboczej i gminy do fiszek projektowych. 
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Podczas badań focusowych z grupą przedsiębiorców, oraz drogą elektroniczną, została 
przeprowadzona ankieta dotycząca inwestycji mogących wpłynąć na wybór 
Inowrocławia jako miejsca funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Poniżej zebrano proponowane działania, wyróżniono kolorem powtarzające się często 
propozycje, które w dalszych działaniach powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
proponowanych projektach. 
 

 inwestycja w infrastrukturę drogową, szybsze połączenia z Bydgoszczą, 
Toruniem i węzłami autostrad. 

 parkingi i chodniki na terenie miasta w szczególności w pobliżu miejsc 
handlowych i gospodarczych. 

 rozbudowa infrastruktury ścieżek rowerowych, budowa ścieżki łączącej 
Inowrocław z Kruszwicą. 

 
Zebrane propozycje: 
 

 wsparcie dla utworzenia komercyjnego lądowiska, 
 szybkie drogi do większych miast okolicy, 
 miejsca parkingowe w mieście, 
 miejsca parkingowe na terenie miasta (przy strefach handlowych, 

gospodarczych), 
 usprawnienia drogowe do autostrad i byłych miast wojewódzkich, 
 działania w kierunku powstania filii państwowej uczelni wyższej (uniwersytet, 

politechnika), 
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 
 ochrona obszarów naturalnych przed presją osadniczą, 
 wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju firm, 
 odnawialne źródła energii dla właścicieli budynków jednorodzinnych, budynków 

wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej w Inowrocławiu, 
 wymiana źródeł ciepła w firmach na ekologiczne, 
 dofinansowanie dla firm wprowadzających ekologiczne rozwiązania w swoich 

przedsiębiorstwach ( panele fotowoltaiczne itd. ), 
 obszar infrastruktury drogowej, połączenie z Toruniem i Bydgoszczą, 
 rozwój turystyki (ścieżka rowerowa do kruszwicy), 
 miejskie darmowe wifi na terenie miasta (chociaż ważniejsze punkty), 
 szerszy rozwój edukacji (szkolnictwo profilowe kształcące w zawodach 

produkcyjnych) + uruchomienie w Inowrocławiu filii/oddziałów szkół wyższych, 
 rozszerzenie działalności kulturowej w celu zachęcenia i zwiększenia 

zaangażowania młodych ludzi by uniknąć ich migracji, 
 wieloramowe i bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 

promowania obszaru działalności, 
 rozwój infrastruktury drogowej, w szczególności rozwój komunikacji rowerowej 

pomiędzy gminami sąsiadującymi z Inowrocławiem, 
 wsparcie małych i średnich przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy, rozwoju 

technologii, 
 rozwój edukacji w branżach specjalistycznych, 
 budowa i modernizacja dróg, 
 budowa ścieżek rowerowych w całej gminie, 
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 szybsze zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, 
 ścieżki rowerowe pomiędzy gminami, gdzie miasto Inowrocław mogłoby więcej 

ich posiadać, w szczególności do gminy Inowrocław, Kruszwica czy Gniewkowo, 
 ulgi w podatku ud środków transportu dla przedsiębiorców, 
 ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, 
 inwestycje w infrastrukturę drogową, drogi ekspresowe, 
 parkingi i drogi i chodniki na terenie miasta, 
 biuletyn lub strona zebranymi aktualnymi projektami unijnymi czy miejskimi nie 

tylko dla wybranych, 
 drogi ekspresowe do centrów regionu i autostrad, 
 ulgi podatkowe dla transportu i nieruchomości lokalnych przedsiębiorców, 
 inwestycje drogowe, w szybki transport do większych miast, 
 uatrakcyjnienie miasta dla młodzieży, żeby chcieli zostawać, 
 lepsze połączenie drogowe z węzłami a1 i a2, oraz Bydgoszczą i Toruniem, 
 inwestycje w turystykę (nie tylko dla seniorów) ścieżki rowerowe do atrakcji 

okolicy (Kruszwica, Przyjezierze) 
 wsparcie dla nowych działalności gospodarczych, 
 nowe atrakcyjne lokalizacyjnie i finansowo obszary inwestycyjne, 
 ulgi dla lokali użytkowych, 
 inwestycje w sport i kulturę, 

 
Propozycje gminy: 
 

 drogi ekspresowe łączące Inowrocław z dużymi miastami (przede wszystkim z 
Toruniem i Bydgoszczą), 

 rewitalizacja ulicy Solankowej łączącej centrum miasta z Parkiem Solankowym, 
 inkubator przedsiębiorczości, 

5.3 Pierwsze fiszki załączone do LPRG. (Załączniki 1,2,3,4 ) 

 
Już w trakcie prac nad projektem i podczas badań focusowych powstały 

pierwsze fiszki projektów związanych z LPRG. Są one dołączone do projektu w formie 
załączników. 
Gmina na bieżąco ocenia potrzeby i wnioski, oraz możliwości realizacji kolejnych 
przedsięwzięć, pozostawiając sprawę otwartą. W przyszłości można spodziewać się 
wielu inwestycji korelujących z LPRG i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego 
gminy, oraz realizacji wysuwanych przez grupę roboczą, i przedsiębiorców biorących 
udział w badaniach focusowych potrzeb i postulatów. 
 
(Linki do ww. załączników) 
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ROZDZIAŁ 6. System wdrażania, monitorowania i 
ewaluacji Lokalnego Planu Rozwoju Gospodarczego. 

6.1. Monitoring programu 

Monitoring oznacza systematyczne i ciągłe zbieranie, analizę i wykorzystywanie 
informacji o przebiegu wdrażania Strategii na potrzeby zarządzania oraz bieżącego 
podejmowania decyzji. Monitoring jest działaniem towarzyszącym procesowi wdrażania 
Strategii – pozwala na sprawdzanie poziomu realizacji kierunków interwencji oraz 
wskazuje na ewentualną potrzebę podjęcia działań korygujących. 

 

Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu Deminga. 

Opiera się na ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl następującego 

ciągu przyczynowo – skutkowego. 

Rysunek 1:  Monitoring LPRG Gminy Inowrocław wg cyklu Deminga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring Programu odbywać się będzie poprzez rejestrowanie zmian 

wskaźników informujących  

o stanie faktycznym realizowanych celów i zadań. Monitorowaniu podlegają wszystkie 

cele, działania i projekty  zapisane w Programie. 

Wskaźniki dla poszczególnych Priorytetów zostały przedstawione w tabeli 

interwencji oraz uszczegółowione w poszczególnych kartach opisowych projektów 

(Załącznik nr 1). Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za 

koordynowanie wdrażania, monitoring i ewaluację będzie Referat Planowania, 
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Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, który będzie corocznie sporządzała raport 

z wdrażania Programu w formie sprawozdania przedkładanego Prezydentowi 

Inowrocławia i Radzie Miejskiej. 

 

W celu wdrażania Programu zostanie powołany we współpracy z lokalną organizacją 

gospodarczą , Zespół ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji  Programu. 

 

6.2. Ewaluacja programu 

 

Ewaluacja Programu jest częścią podejmowania decyzji, który polega na wydawaniu 

opinii o wartości Programu poprzez systematyczne i jawne zbieranie i analizowanie 

informacji o Programie w odniesieniu do przyjętych celów i priorytetów. 

 

Celem ewaluacji jest dążenie do ulepszania, poprawy skuteczności i wzrostu 

efektywności działań.  Proces prowadzenia ewaluacji LPRG zaplanowano jako zadanie 

własne,  przy czym – zespół dokonujący oceny zobowiązany będzie do zachowania 

obiektywizmu i etycznego podejścia do procesu ewaluacji. 

 

Kryteria stosowane każdorazowo przy ewaluacji Programu to: 

 trafność – ocenia związek pomiędzy zdefiniowanymi celami a istniejącymi 

problemami społecznymi, które mają zostać rozwiązane dzięki danej interwencji 

(działaniu), 

 skuteczność – porównuje efekty realizacji z wcześniejszymi planami, tzn. 

porównuje faktyczne produkty i rezultaty z przewidywanymi, 

 efektywność - wskazuje na stosunek pomiędzy produktami i rezultatami a 

zasobami które zostały użyte, by je osiągnąć, 

 użyteczność -  sprawdza, czy osiągnięte dzięki interwencji oddziaływanie 

odpowiada potrzebom społecznym i problemom społecznym, które mają zostać 

rozwiązane 

 trwałość ocenia szanse trwania efektów realizacji strategii w średnim i długim 

okresie po zaprzestaniu finansowania projektów. 
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Program poddany zostanie ewaluacji: 

1/ on going –  której przeprowadzenie planowane jest po połowie wdrożenia LPRG. 

Będzie miała na celu lepsze zrozumienie bieżących efektów interwencji oraz 

sformułowanie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia dalszych etapów 

wdrażania programu. 

2/ ex post - przeprowadzana po zakończeniu realizacji  LPRG w celu zbadania, jakie są 

długotrwałe efekty wdrażania programu i  trwałość produktów oraz rezultatów 

prowadzonych działań, czyli całościowo ocenić skuteczność, efektywność, trafność i 

użyteczność operacji. 

 

ROZDZIAŁ 7. Powiązanie Lokalnego Programu 
Rozwoju Gospodarczego z dokumentami o 
charakterze strategicznym. 
 
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego w swoich założeniach i kierunkach wpisuje 
się w szereg dokumentów o charakterze strategicznym. Poniżej wymieniono je w 
kolejności uzależnionej od obszaru jakich dotyczą, od najbardziej lokalnych po 
najbardziej globalne. 
 

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Inowrocławia do 2034 roku 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Inowrocław. 
 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław. 
 Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia. 
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2021 - 2030 . 
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta 

Inowrocławia. 
 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 – 2022. 
 Lokalna Strategia Rozwoju. 
 Strategia obszaru strategicznej interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów 

powiązanych z nim funkcjonalnie do 2020 roku. 
 Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku. 
 Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030. 
 Strategia Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r.  
 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Inowrocławskiego 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
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 Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 
Strategia Przyspieszenia 2030+. 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (KSRR 2030). 
 Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

 
We wszystkich wymienionych strategiach i planach występują działania, 
kierunki lub cele w które wpisują się wyżej wymienione z Lokalnego Planu 
Rozwoju Gospodarczego. 
Wśród wymienianych znajdują się niektóre strategie do roku 2020, zostały one 
uwzględnione, ponieważ prace nad kolejnymi nadal trwają, bądź są one na etapie 
konsultacji, więc zawarte w tych pierwszych wytyczne są nadal aktualne. 
 


