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UCHWAŁA NR XLIII/988/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

 
 

z dnia 12 marca 2018 r. 
 
 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego rozwoju gospodarczego w regionie. 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (t.j.: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 
2013 r., poz. 431 z późn. zm.1) Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanawia, co następuje: 
 
 

§1. 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczące rozwoju 
gospodarczego w regionie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Wielk. Z 2016 r. poz. 2374 
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STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
DOTYCZĄCEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO W REGIONIE  

 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przywiązuje szczególne znaczenie do wdrażania 

wszelkich form wsparcia rozwoju gospodarczego regionu, w tym zwłaszcza rozwoju 

przedsiębiorczości, premiowania nowatorskich rozwiązań produktowych oraz usług zgodnie z 

zapisami dokumentów strategicznych województwa - Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. WIELKOPOLSKA 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-

2020.  

Sejmik Województwa Wielkopolskiego dostrzega konieczność dostosowania dalszego 

rozwoju gospodarczego regionu do wyzwań stojących przed gospodarką europejską. W związku  

z tym niezmiennymi priorytetami polityki rozwoju gospodarczego Województwa pozostają:  

-     rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

- rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Wiodącym instrumentem realizacji powyższych priorytetów polityki rozwoju gospodarczego 

regionu pozostać powinna intensyfikacja działań w następujących obszarach inteligentnych 

specjalizacji Wielkopolski, które przyczyniają  się do wzrostu konkurencyjności regionu:  

- biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, 

- wnętrza przyszłości, 

- przemysł jutra, 

- wyspecjalizowane procesy logistyczne, 

- rozwój oparty na ICT, 

- nowoczesne technologie medyczne. 

Realizacja powyższych priorytetów możliwa będzie dzięki zwiększeniu przejrzystości  

i stabilności przepisów prawa, które pozwoli również na racjonalne wykorzystanie potencjału 

ludzkiego regionu na lokalnym rynku pracy. Sejmik dostrzega ponadto konieczność 

instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorców przez instytucje państwa w zakresie promocji 

produktów oraz marki za granicą, a także stworzenia płaszczyzny służącej współpracy oraz dyskusji 

w formie samorządu gospodarczego skupiającego wszystkie branże, zarówno na poziomie 

regionalnym, jak i krajowym. Niezbędne w tym kontekście jest stworzenie powszechnego 

samorządu gospodarczego. 



3 
 

 

 

 

Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XLIII/988/18 

Z DNIA 12 marca 2018 r. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego dostrzega konieczność wsparcia instytucjonalnego 

gospodarki w regionie, m.in. poprzez działania zmierzające do zwiększenia transparentności  

i stabilności przepisów prawa. 

 

Zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego w sprawach, w których 

Sejmik nie realizuje swoich uprawnień stanowiących może wyrażać opinie, podejmować apele 

i zajmować stanowiska w formie uchwał. Wobec powyższego postanawia się, jak w § 1. uchwały. 
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