
 

  

 

Uchwała Nr 3520 /2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29. 04. 2021 r. 
 

w sprawie: przyjęcia Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok 

 

 

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przyjąć Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem jego przedstawienia Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
Do Uchwały Nr 3520 /2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29. 04. 2021 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok 

 

 

Przygotowanie Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok wynika 

z przepisów ustawy o samorządzie województwa. Istotą Raportu jest podsumowanie 

działalności Zarządu Województwa w 2020 roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, 

programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa. 

 

Struktura Raportu wynika z przyjętych Uchwałą nr V/81/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z 25 marca 2019 roku szczegółowych wymogów dotyczących Raportu. 

Dokument ten składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza, wykonana  

we współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Urzędem Statystycznym  

w Poznaniu, przedstawia w sposób syntetyczny sytuację społeczno-gospodarczą  

i przestrzenną województwa w 2020 roku. W drugiej części opisane zostały działania i ich 

efekty realizowane w 2020 roku poprzez obowiązujące w tym okresie strategie, programy, 

plany przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, uszczegóławiające cele Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2030 roku. Dokonano także oceny przedstawionych działań i ich efektów, a także oszacowano 

środki finansowe przeznaczone na realizowane działania. Trzecia część Raportu zawiera 

informacje na temat stanu wykonania Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

przekazanych do realizacji Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Informacje w formie 

tabelarycznej przedstawione są zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku.  

 

Adresatami Raportu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem województwa, 

w szczególności Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz mieszkańcy regionu. 

Raport stanowi przedmiot debaty, po której przeprowadzane jest głosowanie nad udzieleniem 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania. 

 

Ustawa o samorządzie województwa wymaga, aby Sejmik Województwa rozpatrzył Raport  

o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi 

Województwa absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  

 

Raport zostanie udostępniony na stronie internetowej UMWW przed obradami Sejmiku  

i debatą, w celu umożliwienia zapoznania się z nim mieszkańcom województwa.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Wstęp 

Przygotowanie Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok wynika z przepisów 

ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok, w szczególności realizacji polityk, programów, 

strategii i uchwał Sejmiku Województwa. 

Struktura Raportu, przyjęta Uchwałą nr V/81/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 

marca 2019 roku, składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza, przedstawia w sposób 

syntetyczny, sytuację społeczno-gospodarczą województwa w 2020 roku, obejmuje wnioski z analizy 

danych zastanych (głównie z 2019 roku, a w przypadku ich braku z lat poprzedzających, na podstawie 

danych GUS; w przypadku informacji z raportów specjalistycznych wskazano źródła). W ten sposób 

zarysowany jest kontekst działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

w ubiegłych latach. Dla większej przejrzystości wnioski z analizy uporządkowano w cztery bloki 

tematyczne, tj.: społeczeństwo, gospodarka, środowisko oraz komunikacja, zawierające także 

elementy charakteryzujące przestrzeń regionu. Analiza statystyczna została wykonana we współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Urzędem Statystycznym w Poznaniu (US w Poznaniu). 

Mapy i wykresy w części diagnostycznej powstały we współpracy Wielkopolskiego Regionalnego 

Obserwatorium Terytorialnego (WROT) z US w Poznaniu. Autorskie opracowania grafik US w Poznaniu 

zostały wyszczególnione.   

W drugiej części opisane zostały zrealizowane w 2020 roku działania i ich efekty przyczyniające się 

do osiągania celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (SRWW 2030). 

Działania powiązano z instrumentami programowymi, takimi jak regionalne strategie, plany i programy 

przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 

uszczegóławiające cele rozwojowe SRWW 2030. Przedstawiono także ocenę działań i efektów oraz 

oszacowano środki finansowe przeznaczone na opisane działania.  

Trzecia część Raportu zawiera informacje na temat stanu wykonania uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego przekazanych do realizacji Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

Informacje w formie tabelarycznej przedstawione są zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku.  

Adresatami Raportu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem województwa, 

w szczególności Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz mieszkańcy regionu. Raport 

stanowi przedmiot debaty, po której przeprowadzane jest głosowanie nad udzieleniem Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania. 

 
1. Sytuacja społeczno-gospodarcza i przestrzenna województwa wielkopolskiego1 

1.1. Społeczeństwo i jakość życia 

 Według stanu z 30.06.2020r. województwo wielkopolskie zamieszkiwało 3500,4 tys. osób (9,1% 

ogółu ludności Polski), - tj. o 4,9 tys. osób (o 0,1%) więcej niż przed rokiem. Najwięcej osób 

skupiał Poznań (533,8 tys.) oraz powiat poznański (403,4 tys.), a najmniej powiaty 

międzychodzki (36,7 tys.) i chodzieski (47,0 tys.).  

 Obserwacja zmian w strukturze ludności według biologicznych grup wieku potwierdza 

postępowanie procesu starzenia się społeczeństwa. W 2019 roku utrzymywała się tendencja 

                                                           
1 Dla wskaźników oznaczonych znakiem * ustalono kolejność, rozpoczynając od liczby najmniejszej; w pozostałych 
przypadkach – rozpoczynając od liczby największej. 
2 Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej (miernik efektywności migracji) pokazuje relację pomiędzy obrotem 
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związana z przesunięciami w strukturze ludności wg grup wieku. W ciągu roku najmniejsze 

przesunięcia nastąpiły w przedziale wieku 0–14 lat. Udział tej grupy w ludności ogółem wzrósł 

o 0,1 p.proc. do 16,5% w końcu 2019 r. Zmniejszył się udział zbiorowości osób w wieku 15–64 

lata, w stosunku do 2018 roku miał miejsce spadek o 0,6 p.proc. do poziomu 66,7%, a wobec 

2012 roku spadek o 4,3 p.proc. Jednocześnie zwiększył się udział grupy osób w wieku 65 lat 

i więcej, określany jako współczynnik starości demograficznej (przyjmując za próg starości 65 lat) 

– wzrósł on o 0,5 p.proc., osiągając 16,8%. W latach 2012-2018 udział tej populacji wzrósł z 13% 

do ponad 16%. Obserwowany z roku na rok wzrost liczebności osób w wieku 65 lat i więcej jest 

wynikiem zasilania tej populacji przez coraz liczniejsze roczniki osób urodzonych w latach 50. 

ubiegłego wieku. Natomiast z uwagi na małą dynamikę przyrostu naturalnego odsetek dzieci 

i młodzieży pozostaje na podobnym poziomie tj. między 16,1% a 16,4%. Wskaźnik starości 

demograficznej należy do najniższych w kraju, niższy odnotowano jedynie w województwie 

warmińsko-mazurskim – 16,6% (przy średniej dla Polski – 18,1%). Najniższe wartości 

współczynnik starości demograficznej przyjął w powiatach: poznańskim – 13,1%, leszczyńskim – 

13,8%, grodziskim – 13,9% i konińskim – 14,6%. Najwyższe wartości tego miernika odnotowano 

natomiast w Koninie – 22,0%, Kaliszu – 21,6%, Poznaniu – 21,0% i Lesznie – 19,5%.  

 
Mapa 1. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej  w ogólnej liczbie ludności w 2019 r. 

 
Opracowanie Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 W wyniku obserwowanych tendencji w przebiegu zjawiska starzenia się ludności, 

w województwie wielkopolskim w 2019 r. po raz pierwszy odnotowano większą liczebność 

grupy osób starszych w porównaniu z grupą dzieci. Nadwyżka liczby ludności w wieku 65 lat 

i więcej nad liczbą osób w wieku 0-14 lat wynosiła 9,4 tys. osób. W latach 2012-2018 liczba 

dzieci niezmiennie przewyższała liczbę osób starszych, przy czym nadwyżka malała z roku na rok. 

W 2012 r. dzieci przeważały liczebnie o 107,7 tys., w 2017 r. - o 19,7 tys., a w 2018 r. o 6,1 tys. 

 Osoby w wieku 75 lat i więcej stanowiły, podobnie jak w 2018 r., 6,0% ogółu ludności 

województwa, przy czym większy udział zaobserwowano w grupie kobiet, gdzie wyniósł 7,7% 

wobec 4,2% w zbiorowości mężczyzn. Wielkopolskie pozostawało województwem o najniższym 

udziale osób w wieku 75 lat i więcej w ludności ogółem, przy średniej dla kraju na poziomie 

7,1%. Województwami, w których udział tej grupy wieku kształtował się najwyżej były: 

podlaskie, świętokrzyskie oraz opolskie – po 7,9%. 
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 W populacji osób starszych wyróżniono grupę ludności w tzw. wieku sędziwym, tj. 85 lat 

i więcej, która w 2019 r. obejmowała 61,3 tys. osób. W ciągu roku ta liczba zwiększyła się 

o 2,8%, przy czym w grupie mężczyzn wzrost wyniósł 3,4%, a wśród kobiet – 2,6%. 

Wielkopolskie oraz lubuskie były województwami, w których zanotowano najmniejszy odsetek 

osób w wieku sędziwym, w obu przypadkach wyniósł on 1,8%. Najwyższy jego poziom 

zaobserwowano w województwach podlaskim i świętokrzyskim – po 2,5%, przy średniej dla 

kraju – 2,1%. 

 Na podstawie prognozy przygotowanej w 2014 r. przez Główny Urząd Statystyczny, 

oszacowano, że w 2030 r. w województwie wielkopolskim liczba mieszkańców wyniesie 3 470,9 

tys., w 2040 r. – 3 389,0 tys., a w 2050 r. – 3 287,9 tys. W porównaniu z prognozowanym 

stanem w 2019 roku oznaczało to zmniejszenie liczby ludności o odpowiednio: 17,4 tys., 

99,3 tys. i 200,4 tys. Przewidywane względne spadki miały wynieść kolejno: 0,5%, 2,9% i 5,9% 

i miały być mniejsze od przeciętnych w kraju (2,7%, 6,8% i 11,9%) Biorąc pod uwagę koniec 

horyzontu prognozy (rok 2050), najmniejszym ubytkiem ludności będą charakteryzowały się 

województwa: mazowieckie (1,1%), pomorskie (2,4%) i małopolskie (3,3%), natomiast 

największym – opolskie (23,4%) i świętokrzyskie (207%). Według stanu na 31.12.2019 r. 

rzeczywista liczba ludności wyniosła 3 498,7 tys. i była wyższa od prognozowanej o 10,4 tys. 

osób. (tj. o 0,3%). W nawiązaniu do tych danych liczba ludności Wielkopolski w 2030 r. zmniejszy 

się o 27,9 tys. osób (0,8%), w 2040 r. o 109,7 tys. (3,1%) i o 210,8 tys. (6,0%) w 2050 r. 

Obserwowane różnice w stosunku do danych uzyskanych w bieżących bilansach liczby ludności 

wynikają ze zmienności kształtowania się procesów demograficznych pod wpływem różnego 

rodzaju trudnych do przewidzenia czynników. 

 
Wykres 1. Ludność według biologicznych grup wieku w 2019 r. oraz w latach 2030-2050 (Prognoza) 

 
 

Opracowanie Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Według prognozy ludności, w 2030 r. odsetek osób w wieku 65 lat i więcej wyniesie 21,7%, 

w 2040 r. ukształtuje się na poziomie 24,7%, a w 2050 r. – 30,9%. Prognozuje się, że w grupie 

kobiet udziały będą wyższe i wyniosą odpowiednio: 24,7%, 27,8% oraz 33,7% wobec 18,4%, 

21,5% oraz 27,9% w zbiorowości mężczyzn. Udział osób w wieku 75 lat i więcej w 2030 r. 

wyniesie 10,4%, w 2040 r. – 13,1%, a w 2050 r. – 15,2%. Szacuje się, że udziały notowane 

w grupie kobiet wyniosą odpowiednio: 12,8%, 15,9% oraz 17,9% wobec 7,9%, 10,2% oraz 12,5% 
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wśród mężczyzn. Z kolei odsetek osób w wieku 85 lat i więcej w 2030 r. wyniesie 2,0%, w 2040 r. 

– 4,3%, a w 2050 r. – 5,4%. W grupie kobiet udziały oszacowano odpowiednio na 2,8%, 5,9% 

i 7,2% wobec 1,1%, 2,7% i 3,6% wśród mężczyzn. 

 Przyrost naturalny na 1 000 ludności w województwie wielkopolskim od wielu lat jest dodatni. 

W 2019 r. kształtował się na poziomie 0,92 (1,05 w 2018 r.), tj. wyższym niż średnio w kraju, 

gdzie był on ujemny (-0,91). Tendencja ta nie ulega zmianie. W latach 2016 i 2017 zanotowano 

nieznaczne wzrosty wartości wskaźnika zarówno na terenie kraju jak i w regionie, ale od roku 

2018 ponownie widoczne jest obniżanie się przyrostu naturalnego. Wśród powiatów najwyższy 

poziom wskaźnika (powyżej 3,0) odnotowano w: poznańskim, wolsztyńskim, grodziskim 

i leszczyńskim, a najniższy (poniżej -2,0) – w Kaliszu i Koninie. 

 
Mapa 2. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 Ruch migracyjny jest powiązany z poziomem atrakcyjności danego obszaru. Rozpatrując jego 

zróżnicowanie, warto zwrócić uwagę na proporcje salda migracji do ogólnego obrotu 

migracyjnego, tj. wskaźnik atrakcyjności migracyjnej2. W 2019 r. w wielkopolskim wyniósł on 

0,01 (podobnie jak przed rokiem), co wskazywało na atrakcyjność województwa jako miejsca do 

zamieszkania (5. lokata w kraju). Najbardziej atrakcyjne dla migrantów było województwo 

mazowieckie (0,11). Analizując wskaźnik efektywności migracji w ujęciu powiatowym, w 2019 r. 

najbardziej atrakcyjnymi terenami do zamieszkania okazały się powiaty: poznański (0,38), 

leszczyński (0,26), średzki (0,14), szamotulski (0,11) i wrzesiński (0,10). Do powiatów o najniższej 

                                                           
2 Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej (miernik efektywności migracji) pokazuje relację pomiędzy obrotem 
wędrówkowym (sumą napływu i odpływu) a saldem migracji na pobyt stały (różnicą napływu i odpływu). Wartość 
wskaźnika zawiera się w przedziale od ‐1 do +1, przy czym im wskaźnik jest bliższy wartości +1, tym większą rolę 
odgrywa napływ, a mniejszą – odpływ ludności. 
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wartości miernika atrakcyjności migracyjnej zaliczono: m. Konin (-0,31) i m. Leszno (-0,21) oraz 

pilski (-0,19), kolski (-0,18), m. Kalisz (-0,17) i czarnkowsko-trzcianecki (-0,15). W ciągu roku 

najbardziej na atrakcyjności migracyjnej zyskały powiaty: średzki i wolsztyński (w obu 

przypadkach wzrost o 0,05) oraz kępiński (o 0,04), natomiast najbardziej straciły – grodziski 

(spadek o 0,13) oraz jarociński (o 0,11). Poznań (z wartością miernika -0,13) pod względem 

atrakcyjności migracyjnej zajmował 25. miejsce na 35 powiatów, tj. o 6 pozycji wyżej niż w 2018 

r. (-0,16). 

 

Mapa 3. Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej w 2019 r. 

 
Opracowanie Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Zestawienie wskaźników opisujących zjawiska demograficzne takie jak urodzenia i zgony oraz 

migracje wewnętrzne i zagraniczne, które decydują o stanie i zmianach liczby ludności, czyli 

o przyroście rzeczywistym, pozwala określić stopień aktywności demograficznej jednostek 

terytorialnych3.  

                                                           
3
 Podstawę typologii demograficznej według J.W. Webba stanowią przyrost naturalny i saldo migracji stałej 

przeliczone na 1000 ludności. W zależności od znaku i wartości bezwzględnej obu współczynników klasyfikacja 
Webba wyróżnia osiem typów demograficznych (oznaczonych literami od A do H). Pierwsze cztery typy odnoszą 
się do jednostek aktywnych demograficznie, czyli zaludniających się w wyniku: przewagi przyrostu naturalnego 
nad ubytkiem migracyjnym (A), przyrostu migracyjnego i jeszcze większego przyrostu naturalnego (B), przyrostu 
naturalnego i jeszcze większego przyrostu migracyjnego (C) oraz przewagi przyrostu migracyjnego nad ubytkiem 
naturalnym (D). Cztery pozostałe typy oznaczają jednostki nieaktywne czyli wyludniające się wskutek: przewagi 
ubytku naturalnego nad przyrostem migracyjnym (E), ubytku migracyjnego i jeszcze większego ubytku 
naturalnego (F), ubytku naturalnego i jeszcze większego ubytku migracyjnego (G) oraz przewagi ubytku 
migracyjnego nad przyrostem naturalnym (H). W przypadku, gdy wartości bezwzględne współczynnika przyrostu 
naturalnego i współczynnika salda migracji stałej są równe lub gdy wartość jednego ze współczynników wynosi 
zero wprowadza się dodatkowe typy (przejściowe). 
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 Mapa 4. Typologia demograficzna powiatów i gmin według metody Webba w latach 2015-2019 

 
 Opracowanie Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 
 

 

 W 2019 r. województwo wielkopolskie, obok małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego, 

znalazło się w grupie województw określonych jako aktywne demograficznie i pozostało 

w typie B. Wzrost liczby ludności był tu konsekwencją dodatniego przyrostu naturalnego 

przewyższającego przyrost migracyjny. Znacznie bardziej złożony obraz aktywności 

demograficznej województwa ujawnia się w przekroju terytorialnym. W 2019 r. w grupie 

aktywnych demograficznie, czyli zaludniających się, znalazło się 13 powiatów, z czego w 6 
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wzrost zaludnienia nastąpił w wyniku zarówno dodatniego przyrostu naturalnego, jak 

i dodatniego salda migracji (typ B lub C). Były to powiaty: koniński, leszczyński, poznański, 

szamotulski, średzki i wrzesiński. W 22 powiatach zmiany miały charakter regresywny, przy 

czym najmniej korzystna sytuacja wystąpiła w 13 z nich, gdzie zarówno przyrost naturalny, jak 

i saldo migracji były ujemne (typ F lub G). Takie parametry charakteryzowały m.in. 3 miasta na 

prawach powiatu – Kalisz, Konin i Leszno. Przewaga ubytku migracyjnego nad przyrostem 

naturalnym (typ H) wystąpiła w 9 powiatach, w tym m.in. w Poznaniu. W porównaniu z 2015 

rokiem 31 powiatów nie zmieniło swojego charakteru (20 z nich zachowało regresywny 

charakter, a 11 – progresywny), natomiast gnieźnieński i kaliski zmieniły swój charakter 

z depopulacyjnego na rozwojowy, a kościański i obornicki odwrotnie – z rozwojowego na 

depopulacyjny. 

 

 Według wstępnych danych, w 2020 r. odnotowano 40,6 tys. zgonów, tj. o 6,5 tys. (o 19,1%) 

więcej niż w 2019 r. (w kraju o 18,7% więcej). Z powodu COVID-19 lub jego współistnienia 

z innymi chorobami zmarło 2,9 tys. osób, co stanowiło ok. 45% nadwyżki zgonów. Oznacza to, 

że z innych powodów w tym czasie zmarło o 3,6 tys. osób więcej niż rok wcześniej. W ujęciu 

tygodniowym rekordową liczbę zgonów (1,3 tys.) odnotowano w 46. tygodniu (15–21 

listopada) 2020 r., ale wyraźną tendencję wzrostową obserwowano już od 40. tygodnia (28 

września– 4 października). 

 
Wykres 2. Zgony według tygodni w województwie wielkopolskim (lata 2019-2020) 

 
 

Opracowanie Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Zgodnie ze stanem na 13 kwietnia 2021 roku, od początku pandemii odnotowano 

w Wielkopolsce 10% wszystkich zachorowań oraz zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. Łączna 

liczba zachorowań wyniosła 255 845 osób, zaś liczba zgonów osiągnęła wartość 5 770 osób. 

Zarówno pod względem odsetka liczby zachorowań, jak i zgonów z powodu COVID-19, 

Wielkopolska zajmowała 3 pozycję wśród wszystkich regionów w Polsce. 
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Mapa 5. Liczba zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 wg województw, stan na 13.04.2021 r. 

 
Źródło: www.rcb.gov.pl (data dostępu 14.04.2021 r.) 

 
 Zgodnie ze stanem na 13 kwietnia 2021 roku, liczba zajętych łóżek z powodu COVID-19 

w województwie wielkopolskim wynosiła 3 051, a zajętych respiratorów 227.  

 

Mapa 6. Liczba zajętych respiratorów i łóżek przez pacjentów z powodu COVID-19 wg województw, stan na 13.04.2021 r. 

 
Źródło: www.rcb.gov.pl (data dostępu 14.04.2021 r.) 

 

 Zgodnie ze stanem na 13 kwietnia 2021 roku, w Wielkopolsce wykonano 8 566 szczepień 

przeciw COVID-19. Wielkopolska, razem z woj. dolnośląskim, zajmuje 3 pozycję w kraju pod 

względem liczby wykonanych szczepień (za woj. mazowieckim i śląskim).  
 

 W 2019 r. 64,9% zgonów, tj. o 0,6 p.proc. więcej niż rok wcześniej, związanych było 

z nowotworami i chorobami układu krążenia (wobec 66,0% w kraju). Na 100 tys. ludności 

przypadało 281,3 zgonów z powodu nowotworów (średnio w kraju – 283,2), w tym 266,0 

z powodu nowotworów złośliwych, oraz 354,7 zgonów spowodowanych chorobami układu 

krążenia (średnio w kraju – 421,0). 
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 Wartość wskaźnika zgonów kobiet – na 100 tys. kobiet – z powodu nowotworu złośliwego sutka 

wyniosła w 2019 r. 38,7, a liczba zgonów spowodowanych nowotworem szyjki macicy – 8,4. 

Wartości wskaźników obniżyły się w porównaniu z 2018 r. (z poziomu kolejno 39,4 i 8,9), ale 

były wyższe niż przeciętnie w Polsce (odpowiednio 35,1 i 7,9). 

 

Mapa 7. Zgony według wybranych przyczyn na 100 tys. ludności w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 W 2018 r. w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu 

i in. substancji zarejestrowano 144,1 tys. osób. Na 1 000 ludności przepadało 41,3 takich osób, 

tj. podobnie jak w 2017 r., ale mniej niż przeciętnie w kraju (42,0). Głównymi powodami były 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (82,6% leczonych), zaburzenia spowodowane 

używaniem alkoholu (13,6%) i zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków 

psychoaktywnych (3,4%). 

 Wskaźnikiem opisującym działalność oddziałów szpitalnych jest przeciętne wykorzystanie łóżek 

w ciągu roku. Miernik ten dla wszystkich szpitali w województwie wielkopolskim w 2019 r. 

wyniósł 67,8% (13. miejsce w kraju) wobec 64,4% rok wcześniej. Oznacza to, że łóżka były 

wykorzystane przez 248 dni w roku (tj. o 12 dni więcej niż w 2018 r.). Baza łóżkowa szpitali była 

wykorzystana w największym stopniu w województwach: świętokrzyskim (74,8%), lubelskim 
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(73,2%) i małopolskim (72,9%), a w najmniejszym – śląskim (65,4%), warmińsko-mazurskim 

(66,9%) oraz kujawsko-pomorskim (67,3%). 

 W końcu 2019 r. ambulatoryjną opiekę zdrowotną mieszkańcom województwa wielkopolskiego 

zapewniało 2538 przychodni i praktyk lekarskich (9,7% ogólnej liczby placówek tego typu 

w Polsce). Miernikiem opisującym dostępność do opieki zdrowotnej jest liczba mieszkańców 

przypadająca na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W końcu 2019 r. jedna placówka 

obsługiwała średnio 1 379 mieszkańców (9. miejsce wśród województw) wobec 1 363 rok 

wcześniej (w kraju 1461 wobec 1439). Największą dostępność podmiotów ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej odnotowano w województwach: podkarpackim (1 233), warmińsko-mazurskim 

(1 244) i opolskim (1 257), natomiast najmniejszą – w pomorskim (1 760), kujawsko-pomorskim 

(1 739) i małopolskim (1 652). 

 Zapewnienie odpowiedniej dostępności do personelu medycznego, opartej na potrzebach 

mieszkańców, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej polityki zdrowotnej. 

Jednym z czynników ją determinującym są zasoby kadrowe pracujące bezpośrednio 

z pacjentem. Pod tym względem województwo wielkopolskie wypada najsłabiej w kraju. W 2019 

r. liczba lekarzy przypadająca na 10 tys. ludności wahała się od 15,1 w województwie 

wielkopolskim do 28,5 w łódzkim, przy średniej dla kraju wynoszącej 23,7. Również najmniejsza 

w województwie wielkopolskim była liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem. 

Na 10 tys. mieszkańców przypadało ich 34,2 wobec 62,7 w świętokrzyskim i przeciętnej w Polsce 

– 50,3. 

 Według nowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki w roku akademickim 2019/20 na terenie 

województwa wielkopolskiego funkcjonowało 45 uczelni wraz z filiami, co stanowiło 9,2% 

wszystkich obiektów i plasowało region na 3. miejscu w kraju (za mazowieckim i śląskim). Szkoły 

wyższe dysponowały 15 884 pracownikami dydaktycznymi, co stanowiło 9,1% nauczycieli 

akademickich w Polsce (4. miejsce za województwami mazowieckim, małopolskim 

i dolnośląskim). 

 Pod względem liczby studentów (114 856 os., 9,6%) województwo zajęło 4. miejsce wśród 

regionów, a w porównaniu do 2018 r. (9,4%) ich odsetek zwiększył się. W przeliczeniu na 10 tys. 

ludności przypadało 328 studentów uczelni (331 w 2018/19), a więc więcej niż przeciętnie 

w Polsce (313). Odsetek studentów (bez cudzoziemców) studiujących na kierunkach 

technicznych i przyrodniczych (zgodnie z klasyfikacją ISCED-F 2013) w roku akademickim 

2019/20 wyniósł 19,9% (20,7% w 2018 r.) i kształtował się nieco poniżej średniej ogólnopolskiej 

- 20,6%. 

 Liczba uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych na 1 000 

ludności wynosiła natomiast 3,2 (3,7 w 2018 r.), podczas gdy średnio w kraju – 4,7 (5,2 w 2018 

r.). W 2019 roku w szkołach doktorskich w województwie wielkopolskim kształciło się 6,7% 

wszystkich uczestników, a region zajął 5. miejsce w kraju za mazowieckim, małopolskim, 

dolnośląskim i śląskim, w których odsetek ten wynosił od 23,0% do 11,6%. 

 Osoby dorosłe (w wieku 25–64 lata) uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w 2019 r. 

stanowiły 3,8% ogółu ludności województwa (w kraju – 4,8%), co w stosunku do poprzedniego 

roku oznacza spadek o 0,4 p.proc. Dla Poznania odsetek takich osób wyniósł 11,2% (wobec 

11,8% w 2018 r.), podczas gdy na pozostałym obszarze wielkopolskiego, poza miastem 
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wojewódzkim, osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu stanowiły 2,4% (2,8% 

w 2018 r.). 

 
Mapa 8. Uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu lub szkoleniu w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 W roku szkolnym 2019/20 do szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) uczęszczało 

157 434 uczniów. Najwięcej z nich uczyło się w szkołach ogólnokształcących (42,1%) oraz 

w technikach (wraz z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia 

zawodowe) (40,6%). Uczniowie szkół branżowych I stopnia i szkół przysposabiających do pracy 

stanowili 17,3% ogółu uczniów szkół ponadpodstawowych.  

 
Wykres 3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w latach 2018/2019 oraz 2019/2020 

 

Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Wśród absolwentów ostatniego rocznika szkół zasadniczych zawodowych w 2019 r. (bez szkół 

specjalnych) najliczniejszą grupę stanowili kończący naukę na kierunkach (zgodnie z klasyfikacją 
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ISCED-F 2013) inżynieryjno-technicznych (40,7% wobec 41,6% w kraju) oraz usług dla ludności 

(23,1% wobec 26,3%). Te podgrupy kierunków były również najbardziej popularne wśród 

kończących naukę w technikach (odpowiednio 20,8% i 18,1% absolwentów; w kraju 23,4% 

i 20,8%). Ponadto liczną grupę stanowili tam absolwenci kierunków technologii 

teleinformacyjnych (17,5%; w kraju 17,8%). 

 Absolwenci szkół policealnych (bez kolegium pracowników służb społecznych oraz szkół 

specjalnych) z roku 2019 edukację na tym etapie kończyli najczęściej w zakresie kierunków 

medycznych (31,9% wobec 35,7% w kraju) oraz biznesu i administracji (22,3% wobec 16,0%). 

 W 2020 r. na 10 tys. ludności przypadało 41 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, tj. 

więcej niż przeciętnie w Polsce – 39. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Poznaniu 

(73), a najniższą (27) w powiecie grodziskim. 

 
Mapa 9. Fundacje, stowarzyszenie i organizacje społeczne na 10 tys. ludności w 2020 r. 

. 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 W 2020 r. w województwie zarejestrowano 453 nowe fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne, co stanowiło 3,2% wszystkich tego typu jednostek ujętych w rejestrze REGON. 

Odsetek nowych jednostek był mniejszy od średniej krajowej (3,7%) i mniejszy niż rok wcześniej 

(4,9%). 

 Liczba korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności wynosiła 

w 2019 r. 430, a więc mniej niż rok wcześniej (463) i mniej niż średnio w kraju (463). Najwyższą 

wartość (ponad 750 osób) miernik ten osiągnął w powiecie złotowskim, a najniższy jego poziom 

(poniżej 350 osób) odnotowano w powiatach: poznańskim, leszczyńskim i nowotomyskim. 
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 Nieco ponad połowę korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej stanowiły osoby 

w wieku produkcyjnym, tj. kobiety w wieku 18–59 lat oraz mężczyźni w wieku 18–64 lata. 

W 2019 r. ich udział wyniósł 50,9% (w kraju 53,4%) i w stosunku do poprzedniego roku 

zmniejszył się o 1,2 p.proc. Największy odsetek zanotowano w Koninie (59,7%) oraz powiecie 

pleszewskim (55,8%), natomiast najmniejszym charakteryzował się powiat leszczyński (44,9%), 

a także Poznań (45,3%).  

 
Mapa 10. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wzrósł w latach 2018–2019 

z 1 629,98zł do 1 806,98 zł, ale kształtował się na poziomie niższym niż średnio w kraju (1 819,14 

zł w 2019 r.). 

 W 2019 r. wartość wskaźnika zasięgu (stopy) ubóstwa skrajnego wynosiła 5,2%, relatywnego – 

15,0%, a ustawowego – 11,2%4. W kraju wartości wskaźników wynosiły odpowiednio: 4,2%, 

13,0%, 9,0%. Podobnie jak w kraju, w województwie wielkopolskim odnotowano spadek 

wartości wskaźników w porównaniu z 2018 r. (kolejno o: 0,8 p.proc., 1,9 p.proc. i 1,6 p.proc.). 

 

 

                                                           
4
 Wskaźnik zasięgu ubóstwa – odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej określonej 

granicy: 1) poniżej minimum egzystencji – ubóstwo skrajne, 2) poniżej 50% średnich wydatków ogółu 
gospodarstw domowych – ubóstwo relatywne, 3) poniżej kwoty, która zgodnie z obowiązującymi przepisami 
uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej – ubóstwo ustawowe (zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z dnia lipca 2018 r. poz. 1358, kryteria dochodowe 
wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł netto, dla osoby w rodzinie –528 zł/os. netto). 
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Mapa 11. Przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 

Wykres 4. Wskaźniki zasięgu ubóstwa w gospodarstwach domowych w 2018 i 2019 r. 

 
 

Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Wskaźnik zaspokojenia miejsc w domach pomocy społecznej5 (DPS) wynosił w 2019 r. 62,1% 

(w kraju 59,8%), tym samym obniżył się w stosunku do 2018 r. o 0,3 p.proc. Najwyższe wartości 

wskaźnika (powyżej 95%) odnotowano w powiatach: międzychodzkim, poznańskim i śremskim, 

natomiast najniższe (na poziomie poniżej 50%) – w Poznaniu, powiecie pleszewskim 

i wolsztyńskim. W 6 powiatach (grodziskim, leszczyńskim, nowotomyskim, obornickim, średzkim 

i złotowskim) nie funkcjonowały DPS. 

 W 2019 r. liczba zwiedzających muzea i oddziały na 1 000 ludności wyniosła 346 osób, podczas 

gdy w 2018 r. było to 370 osób. Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych 

                                                           
5
 Stosunek liczby osób umieszczonych w DPS do sumy liczby umieszczonych w nich osób i liczby oczekujących na 

miejsce w DPS. 
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na 1 000 ludności utrzymała się na poziomie podobnym do notowanego przed rokiem i w 2019 

r. wyniosła 214 osób. 

 Zwiększyła się liczba muzeów przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich z udogodnieniami wejścia do budynku (z 40 w 2018 r. do 46 w 2019 r.) oraz 

wewnątrz budynku (z 27 do 33). W 2019 r. funkcjonowało 13 teatrów i instytucji muzycznych 

przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z udogodnieniami wejścia 

do budynku (wobec 12 w 2018 r.), a także 12 – z udogodnieniami wewnątrz budynku (wobec 

11). Ponadto 8 obiektów było wyposażonych w udogodnienia dla osób niewidzących 

i słabowidzących (przed rokiem 2 obiekty). 

 

1.2. Gospodarka 

 Wartość wytworzonego produktu krajowego brutto w 2018 r. wyniosła 208190 mln zł 

i stanowiła 9,8% wartości wytworzonej w kraju. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

województwa kształtowała się na poziomie 59 643 zł, tj. wzrosła o 5,6% w stosunku do roku 

poprzedniego (w kraju wzrost wyniósł 6,6%). W relacji do średniej krajowej (55 230 zł) PKB na 

1 mieszkańca stanowił 108,0%.  

Mapa 12. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2018 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 Wartość wytworzonego produktu krajowego brutto w porównaniu do innych województw, 

wielkopolskie w 2018 r. plasowało się na 3. miejscu za mazowieckim (88 626 zł) i dolnośląskim 

(60 562 zł). PKB na 1 mieszkańca w podregionach był mocno zróżnicowany – najwyższy 

w Poznaniu (108 264 zł), najniższy w pilskim (41 742 zł) i konińskim (42 697 zł). 

 Według wstępnego szacunku za 2019 r. wartość wytworzonego PKB na 1 mieszkańca wyniosła 

w wielkopolskim 64 641 zł. Roczna dynamika wzrostu wartości PKB na 1 mieszkańca w 2019 r. 

wyniosła 108,4 i była nieco wyższa od średniej krajowej (107,9).  
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 Według parytetu siły nabywczej (purchasing power standard - PPS), w porównaniu do średniej 

Unii Europejskiej (UE27=100), PKB na 1 mieszkańca w województwie wynosił w 2019 r. 79 

(24 600 PPS), tj. więcej niż średnio w Polsce (73 – 22 700 PPS). Dynamika tego wskaźnika 

w stosunku do 2014 r. wyniosła 127,5 (w kraju 126,1) i była wyższa niż średnio w UE27 (117,3).  

 W 2019 r. liczba pracujących6 w przedsiębiorstwach zatrudniających 9 i więcej osób wyniosła 

1197,7 tys. Na 1 000 mieszkańców województwa przypadały 343,2 osoby pracujące, tj. więcej 

niż rok wcześniej (wzrost o 1,2%) oraz niż średnio w Polsce – 316,6. Najwyższe wartości 

wskaźnika (powyżej 470 osób) odnotowano w Poznaniu i w powiecie kępińskim, a najniższe 

(poniżej 250 osób) w powiatach międzychodzkim, wągrowieckim, konińskim i gnieźnieńskim. 

 
Mapa 13. Pracujący na 1 000 ludności w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Wskaźniki zatrudnienia w 2019 r. w województwie wynosiły: 57,3% dla ludności ogółem w wieku 

15 lat i więcej oraz 77,2% dla ludności w wieku produkcyjnym. Były one wyższe niż średnio 

w kraju odpowiednio o 2,9 p.proc. i 2,7 p.proc. 

 W końcu grudnia 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa 

wyniosła 61,0 tys., tj. o 14,6 tys. (31,6%) więcej niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 58,3% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 60,4% w grudniu 2019 r.). 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowała się w 2020 r. na poziomie 3,7% i była o 0,9 

p.proc. wyższa niż przed rokiem. Nadal jednak wskaźnik dla województwa pozostawał najniższy 

w kraju (średnia w Polsce wyniosła 6,2%). Natężenie bezrobocia jest zróżnicowane terytorialnie 

– najniższe charakteryzowało Poznań oraz powiaty poznański i kępiński (po 2,0%), a najwyższe 

                                                           
6
 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach 

budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie 
z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego 
miejsca pracy i rodzaju działalności. 
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(powyżej 7,5%) powiaty koniński, chodzieski i słupecki. We wszystkich powiatach odnotowano 

wzrost wartości wskaźnika w porównaniu do 2019 r., przy czym największy w powiatach 

wrzesińskim (o 1,5 p.proc.) oraz jarocińskim i m. Konin (o 1,4 p.proc.), a najmniejszy 

w powiatach m. Leszno i ostrzeszowskim (o 0,3 p.proc.) oraz kępińskim i złotowskim (o 0,4 

p.proc.). 
 

Mapa 14. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2020 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 
 

Wykres 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce według miesięcy w latach 2019-2020 

 
Opracowanie WROT  

 

 Według stanu na luty 2020r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce kształtowała 

się na poziomie 3,1% i była o 2,4 p.proc. niższa niż w skali kraju. W lutym 2021 r. wskaźnik dla 

województwa wyniósł 4,0% i był o 2,5 p.proc. niższy niż przeciętnie w kraju. 
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Wykres 6. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce i Wielkopolsce w lutym w 2020 i 2021 r. 

Opracowanie WROT  

 Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

w wieku produkcyjnym, w 2020 r. wyniósł 2201 (wobec 2120 przed rokiem), tj. wyżej niż 

przeciętnie w kraju (2 036 wobec 1 959). W przekroju terytorialnym najbardziej atrakcyjnym 

miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej był Poznań wraz z okalającym miasto 

powiatem poznańskim (odpowiednio 3850 i 2795 podmiotów na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym). Najniższy (poniżej 1 500) wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano w powiecie 

złotowskim, kolskim, kaliskim i tureckim. 

 
Mapa 15. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w 2020 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Według stanu na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego 

ujętych było 461,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej (9,9% podmiotów w kraju, 3. miejsce), 

tj. o 3,4% więcej niż przed rokiem. Liczba podmiotów, które zawiesiły swoją działalność była 

niespełna 3 razy niższa od nowopowstałych i wyniosła 45,1 tys., tj. o 13,4% więcej niż przed 

rokiem.  
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 W 2020 r. na 10 tys. ludności województwa przypadało 1318 podmiotów wpisanych do rejestru 

REGON, a więc więcej niż w 2019 r. (1 275) i więcej niż średnio w kraju (1216). Najwyższe 

wartości wskaźnika (powyżej 1 600) odnotowano w centralnej części województwa – 

w Poznaniu i powiecie poznańskim, a najniższe (poniżej 850) w powiatach złotowskim i kolskim. 

 Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe oraz na ulepszenie istniejących, poniesione 

w 2019 r. przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, 

wyniosły 15 606,4 mln zł i były wyższe od poniesionych rok wcześniej o 5,7%. W kraju w 2019 r. 

wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła o 12,4% w odniesieniu do poziomu z 2018 r. Udział 

województwa w nakładach kraju w 2019 r. wyniósł 9,8%, %, a więc był o 0,6 p.proc. niższy niż 

rok wcześniej. 

 W 2019 r. wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej województwa per capita 

zwiększyła się względem 2018 r. o 6,7% i wynosiła 8 522 zł, tj. więcej niż przeciętnie w Polsce 

(8 361 zł, wzrost o 6,1%). Natomiast nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 

1 mieszkańca osiągnęły w 2019 r. wartość 5 511 zł, a więc wyższą niż rok wcześniej (4 908 zł) 

i wyższą niż średnio w kraju (5 207 zł). Oscylowały one w granicach od 778 zł w powiecie 

wągrowieckim do 11 444 zł w Poznaniu.  

 
Mapa 16. Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na 1 mieszkańca w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca stanowiła 

w województwie 107,5% średniej krajowej w 2019 r. i plasowała wielkopolskie na 3. miejscu za 

mazowieckim (178,7%) i dolnośląskim (119,0%). 

 W 2020r. nastąpił spadek ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej. Według stanu na luty 

2021r. wskaźnik ten spadł niespełna do poziomu - 50% sektorze budownictwa.  
 

 Pogorszenie się sytuacji społeczno-gospodarczej w Wielkopolsce obrazuje szacunkowa zmiana 

zamówień w miesiącu lutym 2021 r. w różnych gałęziach gospodarki w Wielkopolsce, 

w porównaniu do stanu przed epidemią. Największy spadek odnotowano w sektorze 

budownictwa (-19,9) oraz  usług (-14,9). Negatywne skutki epidemii COVID-19 wystąpiły również 

w handlu detalicznym (-4,7), handlu hurtowym (-7,2) oraz w przetwórstwie przemysłowym            

(- 2,9). 
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Wykres 7. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w Wielkopolsce w lutym 2021 r. 

 
 

Opracowanie Główny Urząd Statystyczny 

 
 

Wykres 8. Szacunkowa zmiana zamówień w lutym 2021 r. w różnych gałęziach gospodarki w Wielkopolsce, w porównaniu do 
stanu przed epidemią 

 
Opracowanie Główny Urząd Statystyczny 

 Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w województwie w 2019 r. wyniosły 1 847,3 mln 

zł i były wyższe niż rok wcześniej o 19,0%. Udział województwa w nakładach kraju równał się 

6,1%. Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca w 2019 r. kształtowały się na poziomie 

528,5 zł (średnio w kraju – 788,9 zł), tj. o 18,8% wyższym niż rok wcześniej (w kraju wzrost 

o 18,2%). W rankingu województw wielkopolskie uplasowało się w 2019 r. na 7. miejscu, 

podczas gdy rok wcześniej zajmowało miejsce 6. Ponad połowę (51,1%) nakładów na działalność 

B+R poniesiono w sektorze przedsiębiorstw. 

 W 2019 r. średni odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych wynosił 15,8% (średnio w kraju – 

15,4%). W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik spadł o 3,2 p.proc., ale w rankingu 

województwo przesunęło się na 5. miejsce (z 12.). W przypadku przedsiębiorstw z sektora usług 

odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych wyniósł 13,7%, a w odniesieniu do przedsiębiorstw 

przemysłowych – 17,9%. Współpracę w zakresie działalności innowacyjnej podjęło w 2019 r. 

1,1% przedsiębiorstw z sektora usług oraz 4,4% przedsiębiorstw przemysłowych (mniej niż 

w 2018 r. odpowiednio o 1,7 p.proc. i 0,3 p.proc.).  

 Podmioty z województwa w 2019 r. dokonały w Urzędzie Patentowym 333 zgłoszenia 

wynalazków i przyznano im 250 patentów. Na 1 mln mieszkańców przypadało w wielkopolskim 

71,5 udzielonych patentów (w kraju 76,8). Pozwoliło to zająć 8. miejsce wśród województw (rok 

wcześniej miejsce 4. ze wskaźnikiem 85,1). 

 Globalna produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych wyniosła w 2019 r. 11 902 zł (wzrost 

o 8,3% względem 2018 r.), a towarowa produkcja rolnicza kształtowała się na poziomie 10 056 
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zł na 1 ha użytków rolnych (wzrost o 6,6% względem 2018 r.). Były to najwyższe wartości w kraju 

– przeciętnie w Polsce wynosiły one odpowiednio 7 883 zł i 6 080 zł.  

 
Mapa 17. Globalna produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

1.3. Środowisko 

 Elementy środowiska przyrodniczego, stanowiące istotne walory środowiskowe regionu objęte 

są prawną ochroną. W 2019 r. udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych 

prawnie chronionej w ogólnej powierzchni województwa zmniejszył się w porównaniu z rokiem 

poprzednim o 2,0 p.proc. i wynosił 29,6% (średnio w kraju 32,3%). Najwyższe wartości 

wskaźnika (powyżej 60%) zaobserwowano w powiatach międzychodzkim i wolsztyńskim, 

a najniższe – w grodziskim i Kaliszu (po 0,1%), natomiast w Lesznie nie odnotowano powierzchni 

o szczególnych walorach przyrodniczych.  

 W województwie wielkopolskim obszary chronionego krajobrazu (łącznie z powierzchnią 

rezerwatów przyrody i innymi formami ochrony przyrody położonymi na ich terenie) zajmowały 

688 443,7 ha. Spośród pozostałych form ochrony przyrody wymienić należy także: 2 parki 

narodowe (Wielkopolski Park Narodowy oraz w granicach województwa – Drawieński Park 

Narodowy), które obejmowały teren 7 975,0 ha, 98 rezerwatów przyrody (4 117,6 ha), 1 Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego łączący 14 parków krajobrazowych 

(181 128,0 ha – łącznie z powierzchnią rezerwatów przyrody i innymi formami ochrony przyrody 

położonymi na terenie parków), 261 użytków ekologicznych (3 516,3 ha), 1 stanowisko 

dokumentacyjne (0,03 ha), 6 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (2 603,2 ha) oraz 3 747 

pomników przyrody.  

 W ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000 na terenie województwa znajdowały się 

obszary specjalnej ochrony ptaków, które objęły powierzchnię 409 461,3 ha oraz specjalne 

obszary ochrony siedlisk – 241 306,9 ha. 

 W 2019 r. 72,2% mieszkańców województwa korzystało z sieci kanalizacji sanitarnej 

(o 0,1 p.proc. więcej niż w 2018 r.), tj. nieco więcej niż średnio w kraju – 71,2%. Największym 

odsetkiem korzystających z tej sieci charakteryzowały się miasta na prawach powiatu (powyżej 
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90%) oraz powiaty położone w północnej części regionu – pilski i chodzieski (powyżej 80%), 

natomiast najmniejszym (poniżej 45%) powiaty kaliski i koniński. 

 Masa zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku przypadająca na 

1 mieszkańca zmniejszyła się o 3,1% w porównaniu z 2018 r. i w 2019 r. wynosiła 251,8 kg 

(średnio w kraju – 228,6 kg, tj. o 1,1% mniej niż w poprzednim roku). Najwyższe wartości 

wskaźnika (powyżej 300 kg) odnotowano w powiatach ostrowskim i kościańskim, a najniższe 

(poniżej 150 kg) – w kaliskim i słupeckim. 

 W ciągu roku zlikwidowano 1345 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano 1,7 tys. ton 

odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. odnotowano istnienie 54 nielegalnych wysypisk. 

 
Mapa 18. Zmieszane odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 W 2019 r. 29,0% odpadów komunalnych zostało zebranych selektywnie, tj. o 3,1 p.proc. więcej 

niż rok wcześniej, ale mniej niż średnio w kraju – 31,2%. Najwyższymi wartościami wskaźnika 

(powyżej 40%) odznaczały się powiaty: ostrzeszowski, słupecki i kaliski, natomiast najniższymi 

(poniżej 20%) – kościański, grodziski, średzki i ostrowski.  

 Na terenie województwa w 2019 r. znajdowało się 187 punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, tj. o 17 więcej niż przed rokiem. Największą ich liczbę (po 14) 

odnotowano w powiatach konińskim i poznańskim, natomiast najmniej (po 1) – w kępińskim, 

średzkim, Kaliszu i Lesznie.  
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Mapa 19. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów w 2019 r. 

 

Opracowanie WROT 

 Ilość wyprodukowanej w województwie energii elektrycznej w 2019 r., podobnie jak przed 

rokiem, stanowiła 5,8% ogólnej produkcji w Polsce. Z odnawialnych źródeł energii pochodziło 

25,3% wyprodukowanej w tym okresie energii elektrycznej, tj. więcej niż przeciętnie w kraju – 

15,5%. Wartość wskaźnika wzrosła w stosunku do 2018 r. o 4,0 p.proc. (w kraju wzrost 

o 2,8 p.proc.). 

 
Mapa 20. Produkcja energii elektrycznej w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 
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 Masa zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest (tj. zabudowanych jako pokrycia 

dachowe i elewacje) w przeliczeniu na 1 mieszkańca7, według stanu na koniec lutego 2021 r., 

wynosiła 226,4 kg. Była to wartość wyższa niż w 2020 r. (222,7 kg), jak i w 2018 r. (175,3 kg) 

i wyższa niż średnio w kraju (216,0 kg). Najwięcej tego typu wyrobów odnotowano w powiatach 

położonych we wschodniej części regionu, tj. słupeckim (ponad 816,8 kg) oraz kolskim, tureckim 

i konińskim (ponad 500 kg). Odsetek unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wynosił 

13,5% i kształtował się na poziomie od ponad 4% w powiatach ostrzeszowskim, kościańskim, 

jarocińskim i chodzieskim do ponad 25% w powiecie poznańskim, kępińskim, Kaliszu i Lesznie. 

 
Mapa 21. Masa zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na 1 mieszk. (stanu na koniec 02.2021r.) 

Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Emisja substancji do powietrza z instalacji, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę 

prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości, rozpatrywana jest jako emisja gazów 

i pyłów. W 2019 r., ze zewidencjonowanych przez GUS zakładów szczególnie uciążliwych dla 

środowiska z terenu województwa wielkopolskiego, do powietrza wyemitowanych zostało 

1 929 Mg substancji pyłowych. Wielkopolska nie należy do największych emiterów w kraju, pod 

względem emisji pyłów zajęło w 2019 roku 5. miejsce (7,1% emisji ogółem), a największa emisja 

wystąpiła w województwach śląskim – 20,5% oraz mazowieckim – 9,0%. W stosunku do roku 

poprzedniego emisja uległa zwiększeniu o 0,5 p.proc.  

 

 Niezmiennie największym emiterem zanieczyszczeń pyłowych było m. Konin, które 

odpowiadało za 36,1% emisji ogółem w regionie (wśród wszystkich gmin w kraju zajęło 3. 

miejsce). Na kolejnych pozycjach znalazły się powiaty: czarnkowsko-trzcianecki (9,2%), m. Kalisz 

                                                           
7
 W obliczeniach uwzględniono liczbę ludności według stanu na 2019 r. 
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(8,3%) i gnieźnieński (7,9%). Większość substancji pyłowych wytwarzanych przez ww. zakłady, 

bo aż 99,7%, zatrzymywana jest przez instalacje do redukcji zanieczyszczeń, głównie różnego 

rodzaju urządzenia odpylające. 
 

Mapa 22. Emisja pyłów do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw i powiatów województwa 
wielkopolskiego w 2019 r. 

 
 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 W 2019 r., ze zewidencjonowanych przez GUS zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska 

z terenu województwa wielkopolskiego, do powietrza wyemitowanych zostało 10 897 868 Mg 

substancji gazowych. Emisja zanieczyszczeń gazowych była największa na terenie województw 

łódzkiego (19,3%), mazowieckiego (16,4%) i śląskiego (16,3%). Województwo wielkopolskie 

zajęło pod tym względem 6. miejsce z 5,5% udziałem w emisji ogółem w Polsce, a wartość ta od 

2018 r. uległa zwiększeniu jedynie o 0,1 p.proc. Podobnie jak w przypadku emisji pyłowej, 
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największym emiterem zanieczyszczeń gazowych w regionie było m. Konin (66,1% emisji 

ogółem w województwie), a na drugim miejscu m. Poznań (15,1%). Wielkość emisji gazowej 

uplasowała ponadto m. Konin na 6. miejscu wśród wszystkich gmin w Polsce. Emisja gazowa 

w pozostałych powiatach województwa wielkopolskiego nie była znacząca i nie przekraczała 

3%. W 2019 r. dzięki urządzeniom do redukcji zanieczyszczeń zatrzymanych zostało 71,3% 

substancji gazowych (gazy zatrzymane nie uwzględniają CO2). 

 

Mapa 23. Emisja gazów do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw i powiatów województwa 
wielkopolskiego w 2019 r. 

 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 
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1.4. Komunikacja 

 Według danych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich długość dróg wojewódzkich 

w wielkopolskim wynosi 2 761,139 km, w tym w granicach miast – 339,294 km, poza granicami 

miast – 2 421,845 km. W 2020 roku zakończono rozbudowę dróg wojewódzkich o łącznej 

długości 12,273 km i kontynuowano budowę lub rozbudowę kolejnych. 
 

Mapa 24. Sieć dróg krajowych i wojewódzkich (stan na 31.12.2019 r.) 

 
Opracowanie Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu 

 
 Zmiany w zakresie infrastruktury drogowej wpływają na dostępność czasową punktów 

i obszarów w przestrzeni geograficznej. Obecnie z centrum stolicy województwa można dotrzeć 

samochodem w ciągu godziny do granic metropolii. W porównaniu do 2015 r. skrócił się czas 
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przejazdu np. pomiędzy gminami, w których zostały oddane do użytkowania odcinki dróg 

ekspresowych. Przedstawione na mapie izochrony charakteryzują obszary o jednakowej 

dostępności czasowej w ruchu samochodem osobowym od centrum miasta Poznania, 

w układzie przedziałów 15 minutowych. Ich analiza dla 2015 oraz 2019 r. dostarcza informacji na 

temat zmian oporu przestrzeni, przy założeniu braku utrudnień wynikających z kongestii. 

 
Mapa 25. Izochrony dostępności czasowej dla Poznania w 2019 r. 

 
Źródło: Service © openrouteservice.org | Map data © OpenStreetMap contributors 

 

 Na 1 000 ludności województwa wielkopolskiego w 2019 r. przypadało 695 samochodów 

osobowych. Wyższa wartość wskaźnika wystąpiła jedynie w województwie mazowieckim (707). 

Wielkopolskie pozostaje w czołówce zestawienia, ale dynamika wzrostu liczby zarejestrowanych 

pojazdów maleje. W stosunku do 2018 r. wyniosła 103,6, przy 104,0 średnio w kraju. Najwyższe 

wartości (powyżej 750) wskaźnik motoryzacji osiągnął w powiatach pleszewskim, 

nowotomyskim, grodziskim, chodzieskim oraz w Poznaniu, a najniższe (poniżej 600) w powiecie 

złotowskim i Lesznie.  

 W 2019 r. masa nadanych ładunków transportem samochodowym w województwie wyniosła 

129,0 mln t, a przyjętych ładunków 134,1 mln t. Udział w przewozach w Polsce kształtował się 

na poziomie 10,3%, co plasowało województwo na 3. miejscu za mazowieckim i śląskim (po 
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13,0%). Wielkopolskie było jednym z 9 województw, w których zanotowano spadek wartości 

wskaźnika (o 0,5 p.proc.) w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższy wzrost zanotowało 

w śląskim (o 2,5 p.proc.). 

 
Mapa 26. Samochody osobowe na 1 000 ludności w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 

Mapa 27. Przewozy ładunków transportem samochodowym w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Długość linii kolejowych eksploatowanych w województwie wielkopolskim w 2019 r. wyniosła 

1 889 km. Stanowiły one 9,7% linii kolejowych w Polsce. W odniesieniu do roku poprzedniego 

długość linii zwiększyła się o 0,9%. W 2019 r. wskaźnik gęstości linii kolejowych eksploatowanych 

na obszarze województwa wyniósł 6,3 km na 100 km2 (w Polsce 6,2).  
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Mapa 28. Regionalne połączenia kolejowe (stan na 31.12.2020) 

 
Opracowanie WROT 

 

 W 2019 r. udział województwa w liczbie odprawianych pasażerów transportem kolejowym 

w Polsce wyniósł 9,4%, co uplasowało wielkopolskie na 4. miejscu za mazowieckim (31,3%), 

pomorskim (18,2%) i dolnośląskim (9,7). W stosunku do 2018 r. w wielkopolskim zanotowano 

niewielki spadek wartości wskaźnika – o 0,1 p.proc. Spadek nastąpił także w 7 innych 

województwach – największy w małopolskim o 0,5 p.proc. Wzrost udziału w liczbie 

odprawianych pasażerów wystąpił w województwie dolnośląskim (o 0,9 p.proc.), śląskim (o 0,6 

p.proc.) oraz kujawsko-pomorskim i łódzkim (o 0,1 p.proc.). 
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Mapa 29. Przewozy pasażerów w transporcie kolejowym w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Wg danych GUS liczba obsłużonych pasażerów w transporcie lotniczym (przyjazdy, wyjazdy, 

tranzyt) osiągnęła w 2019 r. poziom 2 374,3 tys. Kolejny rok wielkopolskie zajęło 6. miejsce 

w kraju z udziałem na poziomie 4,8% w ruchu pasażerów w portach lotniczych ogółem 

w Polsce (niższym o 0,6 p.proc. niż w roku wcześniejszym). Liczba obsłużonych pasażerów 

w województwie w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 4,1% (w kraju średnio o 1,6%). 

Natomiast w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w wielkopolskim odnotowano najwyższą w kraju 

dynamikę wzrostu (133,7). 

 
Mapa 30. Pasażerski transport lotniczy w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 Wg danych Portu lotniczego Ławica, w 2018 r. z usług Portu Lotniczego im. Henryka 

Wieniawskiego Poznań – Ławica (POZ) skorzystało 2 476 304 pasażerów . W 2019 r. z usług 

Portu Lotniczego im. Henryka Wieniawskiego Poznań – Ławica (POZ) skorzystało 2 379 635  

pasażerów – o 3,9 % mniej niż w roku poprzednim. W roku ubiegłym w segmencie czarterowym 
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Poznań odnotował rekordowy wzrost, bo aż 66%. Tak duży wzrost w jednym roku, może 

podlegać korekcie w kolejnym.  
 

 Na 10 tys. ludności w województwie w 2019 r. przypadało 5,6 km dróg dla rowerów, co 

pozwoliło, podobnie jak rok wcześniej, zająć 3. miejsce w kraju, za województwami lubuskim 

i pomorskim. Dynamika wzrostu wartości wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 

107,5 (13. pozycja wśród województw) wobec 111,9 na poziomie kraju. Najwyższymi 

wartościami wskaźnika (powyżej 12 km/10 tys. ludności) cechowały się powiaty leszczyński, 

grodziski i kościański, a najniższymi (poniżej 2 km/10 tys. ludności) powiaty wrzesiński i słupecki. 

Najwyższą dynamikę długości ścieżek rowerowych na 10 tys. ludności w stosunku do 2018 r. 

odnotowano w powiecie kaliskim (157,6), a dalej (ponad 120) w pleszewskim i wolsztyńskim. 

 
Mapa 31. Długość dróg rowerowych na 10 tys. ludności w 2019 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

 W 2020 r. szerokopasmowy dostęp do internetu w województwie posiadało 90,7% gospodarstw 

domowych (wobec 89,6% w kraju) oraz 98,5% przedsiębiorstw sektora niefinansowego (wobec 

98,6% w kraju).  
 

 Dynamika wzrostu dostępu do szerokopasmowego internetu wśród przedsiębiorstw 

w wielkopolskim była wyższa (103,7) niż średnio w kraju (102,4). Odsetek przedsiębiorstw 

wyposażających swoich pracowników w urządzenia przenośne (np. komputery przenośne, 

smartphony) pozwalające na mobilny dostęp do internetu kształtował się na poziomie 76,5% 

(w kraju 78,3%). Dynamika wzrostu w województwie i w kraju była podobna (102,7 wobec 

102,8).  
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Mapa 32.Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego posiadające szerokopasmowy dostęp do internetu w 2020 r. 

 
Opracowanie WROT i Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

2. Dokumenty wykonawcze do Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 
2030 roku 

W rozdziale przedstawiona została lista dokumentów stanowiących uszczegółowienie zapisów 

zawartych w SRWW 2030, koordynowanych na poziomie regionu w ramach struktur organizacyjnych 

Urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.   

W roku 2020 Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizował 50 dokumentów będących 

rozwinięciem celów SRWW 2030 (Tab. 1). Wśród nich 11 to dokumenty, które przyjęto w 2020 roku – 

w poniższej tabeli zostały one wskazane pogrubioną czcionką. Dziewięć z nich stanowi aktualizację 

dokumentów obowiązujących do 2020 r. 
 

 Tab. 1. Dokumenty realizujące cele SRWW 2030 realizowane w 2020 r.  

Lp. Nazwa dokumentu  
Dokument 

obowiązujący 
(okres) 

Jednostka 
odpowiedzialna 8 

1. 
Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-
2020  

2012-2020 BOIN 

2. Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego od 2013 BWM 

3. 
Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców 
Województwa Wielkopolskiego 

od 2017 DE 

4. 
Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie 
Wielkopolskim. e-WIELKOPOLSKA 

od 2004 DE 

5. Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim od 2002 DE 

6. Budżet Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok 2020 DF  

7. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok 
i lata następne 

od 2020  DF 

8. 
Program „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowanych wspólnie przez 
Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego 

2018-20199 DI 

9.  Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020 2017-2020 DK 

10.  Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 2020  DO 

                                                           
8
 Departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub wojewódzka 

samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialna za koordynowanie, 
przygotowanie, aktualizację danego dokumentu.  
9
 Działania w ramach Programu były realizowane także w 2020 roku. 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020 

11.  
Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2019 – 2023 

2019-2023 DO 

12.  Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku 2014-202310 
DPR, DI, DT, 

WBPP i WZDW 

13. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 2014-202311 DPR 

14.  
Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 
1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

2019-2020 DR 

15.  
Program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej 
jakości na lata 2015-2020 

2015-2020 DR 

16.  Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 2013-2020 DR 

17.  
Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł 
energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 

2012-2020 DR 

18.  
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020/ Regionalna 
Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030) (przyjęta w grudniu 2020 r.) 

2015-2020/ 
2020-2030 

DRG 

19. 
Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-
2020 

2010-2020 DRG 

20.  Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku 2016-2020 DS 

21.  
Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
województwa wielkopolskiego” 

2017-2032 DSR 

22. 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla 
strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań 
krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 oraz Plan działań krótkoterminowych w 
zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska /Program ochrony 
powietrza dla strefy aglomeracja poznańska 2020-2026 (przyjęty w lipcu 2020 r.) 

do 2020/ 
2020-2026 

DSR 

23. 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz 
B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań 
krótkoterminowych w zakresie pyłów oraz Program ochrony powietrza w zakresie 
ozonu dla strefy miasto Kalisz  wraz z Planem działań krótkoterminowych/ 
Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz 2020-2026 (przyjęty w lipcu 
2020 r.) 

do 2020/ 
2020-2026 

DSR 

24.  

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 
wraz z planem inwestycyjnym/ Plan gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym (przyjęty we 
wrześniu 2020 r.) 

2016-2022/ 
2019-2025 

DSR 

25. 

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, 
PM2,5 oraz B(a)P oraz Plan działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu 
dla strefy wielkopolskiej/ Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 
2020-2026 (przyjęty w lipcu 2020 r.) 

do 2020/ 
2020-2026 

DSR 

26. Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej 2019-2025 2019-2025 DSR 

27. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina od 2019 DSR 

28. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna od 2019 DSR 

29.  
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka 
autostrady A2 (Konin – granica województwa) 

od 2019 DSR 

30. 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych 
znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmujący 
aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o 
natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie 
województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 

od 2018 DSR 

31.  
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg 
powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego 

od 2018 DSR 

32.  

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg 
wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, 
obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg 
wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących 

od 2018 DSR 

                                                           
10

 Dokument ten obowiązuje do 2023 roku, ponieważ stanowi element wdrożeniowy WRPO na lata 2014-2020 
zgodnie z zasadą „n+3”. 
11

 W okresie finansowania 2014-2020 zastosowanie ma zasada n+3. W związku z powyższym, okres realizacji 
programu jest dłuższy niż wskazuje na to ich nazwa – dla WRPO 2014+ jest to okres 2014-2023.  
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się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 

33.  

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją 
miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, 
położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, obejmujący 
aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków 
autostrady A2 

od 2018 DSR 

34.  
Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020/ 
Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego do roku 2030  
(przyjęty w grudniu 2020 r.) 

2016-2020/ 
2020-2030 

DSR 

35.  

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Województwa Wielkopolskiego/ Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego (przyjęta w 
listopadzie 2020 r. ) 

do 2020/ 
2020-2030 

DT 

36.  
Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa 
Wielkopolskiego (przyjęty w listopadzie 2020 r.) 

od 2020 DZ 

37. 

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2014-2020 / Polityka zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w zakresie 
zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej na lata 2021 – 2030 
(przyjęta w grudniu 2020 r.) 

2014-2020/ 
2021-2030 

DZ 

38. 
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020 

2018-2020 DZ 

39.  
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2020-2024 

2020-2024 DZ 

40. 
Strategiczne kierunki rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie 
Województwa Wielkopolskiego (przyjęte w październiku 2020 r.) 

od 2020 DZ 

41. Program „Wielkopolska Karta Rodziny” od 2014 ROPS 

42. 

Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania 
ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na 
lata 2014-2020 

2014-2020 ROPS 

43. 
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa 
Wielkopolskiego do 2022 roku 

2016-2022 ROPS 

44. Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku 2013-2020 ROPS 

45. Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 2011-2020 ROPS 

46. 
Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 
roku 

2013-2020 ROPS 

47. 
Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku/ 
Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 (przyjęta 
w grudniu 2020 r.) 

2010-2020/ 
2020-2030 

ROPS 

48. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz  
z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Poznania 

od 2019 WBPP 

49. Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 2020 2020 WUP 

50. Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 WUP 

Legenda: Pogrubioną czcionką wyróżniono dokumenty przyjęte w 2020 roku. 
Opracowanie DPR 

Należy wskazać także na realizowane w regionie w 2020 r. programy zdrowotne, przygotowane 

m.in. przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne podległe Departamentowi Zdrowia, 

dotyczące takich problemów zdrowotnych, jak: choroby nowotworowe (w tym terapia onkologiczna), 

choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego oraz choroby i zaburzenia psychiczne, które 

wpisują się w cele Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2014-2020: 

 Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy (populacja do 14 roku życia włącznie); 

 Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Moczowo-Płciowego Mężczyzn 

w Województwie Wielkopolskim w latach 2014–2020; 
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 Program Profilaktyki Nowotworów Złośliwych Szyjki Macicy – Szczepienia Przeciwko 

Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) Podopiecznych Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Województwie Wielkopolskim w latach 2014-2020; 

 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów 

2014-2020. 

Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 20214-2020. Ponadto pełni 

funkcję instytucji wdrażającej/pośredniczącej w stosunku do krajowych programów finansowanych 

z funduszy unijnych, tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-

2020, które również zostały zaprezentowane w Raporcie. 

 
3. Informacja o realizacji przez Samorząd WW polityk, planów, programów  
i strategii 

W rozdziale przedstawione zostały zrealizowane cele SRWW 2030 w ramach wdrażania zapisów 

dokumentów je uszczegóławiających, a także najważniejsze działania podejmowane przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku i ich efekty.  

Działania realizowano na wiele sposobów, poprzez podejmowanie działań bieżących 

i inwestycyjnych, zawieranie porozumień, przez spotkania formalne i nieformalne, obecność 

w mediach, lobbowanie w danej sprawie, zlecanie ekspertyz, badań lub podejmowanie ich we 

własnym zakresie, powoływanie lub branie udziału w różnych gremiach, po realizację projektów 

unijnych, międzynarodowych, ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów, w tym na realizację zadań 

publicznych, przyznawanie stypendiów, nagród, organizację festynów, targów, misji gospodarczych, 

przez wyjazdy studyjne, wydawanie publikacji i poradników i wiele innych. W Raporcie nie 

przedstawiono wszystkich podejmowanych inicjatyw, a jedynie te, które można uznać za najważniejsze 

w 2020 roku. Rozdział stanowi, zgodnie z Uchwałą nr V/81/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 25 marca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania 

Raportu o stanie województwa, syntetyczne podsumowanie realizacji instrumentów programowych. 

Dokumenty uporządkowane zostały w 6 obszarów tematycznych: przestrzeń, społeczeństwo, 

gospodarka, środowisko, komunikacja oraz samorząd. Przyporządkowanie poszczególnych 

dokumentów do odpowiednich obszarów tematycznych przedstawiono w poniższej tabeli. (Tab. 2.):  

 
Tab. 2. Tematyczne uporządkowanie dokumentów wykonawczych SRWW 2030 

Przestrzeń  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania 

 

Społeczeństwo  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020/Strategia Polityki 
Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku 

 Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku 
 Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 
 Program Wielkopolska Karta Rodziny 
 Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 
w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020 

 Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku 
 Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2022 roku 
 Program Profilaktyki i Promocji zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020/ 

Polityka zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w zakresie zdrowia publicznego, promocji i 
profilaktyki zdrowotnej na lata 2021 – 2030 
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 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-
2024 

 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2018-2020 

 Strategiczne kierunki rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie Województwa 
Wielkopolskiego 

 Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego 
 Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku 
 Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020 
 Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2019-2023 

 Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

 

Gospodarka  Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 
 Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 2020 
 Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim 
 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego 
 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020/ Regionalna Strategia Innowacji 

dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030) 
 Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020 
 Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 
 Program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-

2020 

 

Środowisko 

i energia  

 Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020/ Program ochrony 
środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 

 Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja 
poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 
oraz Plan działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska 
/Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska 2020-2026 

 Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto 
Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów oraz 
Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz  wraz z Planem działań 
krótkoterminowych/ Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz 2020-2026 

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz 
Plan działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy wielkopolskiej/ Program 
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 2020-2026 (przyjęty w lipcu 2020 r.) 

 Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej 2019-2025 
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina 
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna 
 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – 

granica województwa) 
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na 

obszarze województwa wielkopolskiego obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących 
się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich 
znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmujący aktualizację Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 
pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na 
których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 
107+900 do km 257+219, obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
dwóch odcinków autostrady A2 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem 
inwestycyjnym/Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 
wraz z planem inwestycyjnym 

 Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa 
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wielkopolskiego” 
 Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1,  

tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 
 Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii 

w Wielkopolsce na lata 2012-2020 

 

Komunikacja  Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim.  
e-WIELKOPOLSKA  

 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa 
Wielkopolskiego/ Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 
dla Województwa Wielkopolskiego 

 Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku 
 Program „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowanych wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i  
lokalne jednostki samorządu terytorialnego 

 

Samorząd  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  
 Krajowe programy unijne realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020) 

 Budżet Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok 
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne 
 Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego  

Opracowanie DPR. 

3.1. Przestrzeń 

 W ramach zagadnień związanych z przestrzenią kluczowe znaczenie ma Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania12 (PZPWW), będący dokumentem 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach 

administracyjnych regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. 

Podstawą prawną do sporządzenia Planu jest ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Celem Planu jest stworzenie podstaw dla zachowania lub przywracania ładu przestrzennego 

i zapewnienia zrównoważonego rozwoju Wielkopolski poprzez integrację polityki przestrzennej 

szczebla krajowego i regionalnego, w tym celów, kierunków i działań wynikających ze Strategii 

województwa, programów sektorowych i zamierzeń inwestycyjnych poszczególnych podmiotów. Plan 

zawiera kompleksowe informacje o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzeni, 

zwracając uwagę na zjawiska i zdarzenia istotne dla regionalnego planowania przestrzennego. 

Dokument definiuje wizję rozwoju przestrzennego województwa i najważniejsze elementy docelowej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym.  

Dla realizacji modelu rozwoju przestrzennego województwa wielkopolskiego w PZPWW określa 

się osiem celów polityki przestrzennej: 

 Kształtowanie spójnej przestrzeni osadniczej, 

 Ochrona walorów przyrodniczych, 

 Kształtowanie i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego, 

                                                           
12

 Uchwała nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 



 
42 

 Ochrona potencjału kulturowego i krajobrazu oraz rozwój konkurencyjnych form turystyki  

i rekreacji, 

 Zrównoważony rozwój rolnictwa, 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa, 

 Rozwój efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom. 

Sformułowana w ramach Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Poznania wizja rozwoju przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 

zostanie wdrożona poprzez poniżesz cele zagospodarowania przestrzennego, które pozostają spójne 

z celami zagospodarowania województwa oraz z ustaleniami Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 roku. Wielkopolska 2030: 

 Rozwój funkcji metropolitalnych, 

 Kształtowanie zielonego pierścienia metropolii,  

 Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego, 

 Rozwój efektywnego systemu komunikacyjnego, 

 Rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, 

 Rozwój efektywnych struktur osadniczych. 

Cele zostały szczegółowo zdefiniowane poprzez zasady zagospodarowania przestrzennego oraz 

działania planistyczne i pozaplanistyczne dla ich realizacji. 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Planu 

L.p. Podejmowane działania  

1 Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych 

2. Sporządzenie Audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 W ramach opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych: 
 przygotowano  informacje o ustaleniach „Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego” dla terenu objętego przystąpieniem do sporządzenia studium 
lub planu miejscowego (ewentualnie jego zmiany) oraz projekty postanowień Zarządu 
Województwa dotyczące uzgodnienia projektów studiów i planów miejscowych (ewentualnie 
ich zmian). Liczba spraw: 974, w tym: 
o informacje o ustaleniach „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego” w związku z przystąpieniem sporządzenia studium lub planu 
miejscowego. Liczba spraw: 49; 

o projekty postanowień Zarządu Województwa dotyczące uzgodnienia projektów studiów 
i planów miejscowych: Liczba spraw: 483; 

 przygotowano projekty postanowień Marszałka Województwa dotyczące uzgodnienia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy. Liczba spraw: 484 (w tym 45 odmów 
uzgodnienia); 

 prowadzono rejestr wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
krajowym i wojewódzkim. Liczba spraw: 45; 

 gromadzono przekazywane Marszałkowi Województwa kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Liczba spraw: 2003; 

 w oparciu ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz o przepisy specustaw przygotowywano projekty postanowień Zarządu 
Województwa dotyczące opinii do lokalizacji dróg, lotnisk, linii kolejowych i inwestycji EURO 
2012. Liczba spraw: 249; 

 w oparciu o inne przepisy prawa, w tym Statut Województwa i Regulamin Urzędu 
Marszałkowskiego pracownicy Biura, samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami 



 
43 

organizacyjnymi, wykonano następujące obowiązki: 
o przygotowano lub uczestniczono w przygotowaniu projektów stanowisk Marszałka, 

Zarządu Województwa oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury w sprawach 
związanych z gospodarką przestrzenną województwa, opiniowaniem projektów aktów 
prawnych i wystąpieniami podmiotów indywidualnych – ogółem 115 spraw; 

o dokonano oceny zgodności z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa wielkopolskiego” projektów założeń do gminnych planów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  32 spraw; 

o przygotowano na wezwanie Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW 
odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej – 10 spraw; 

Ogólna liczba ww. spraw rozpatrzonych w roku 2020 wyniosła 3867 spraw. W porównaniu z 2019 r., gdzie 
liczba ta wynosiła 3929 spraw, nastąpił ich spadek o 1,5 %. 

 w ramach sporządzenia Audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego: 
 zakończono prace nad delimitacją krajobrazów; 
 wydzielono krajobrazy najcenniejsze, zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym 

rozporządzeniu wykonawczym; 
 wykonano opisy krajobrazów wskazując zagrożenia oraz rekomendacje i wnioski dotyczące 

kształtowania i ochrony krajobrazów a także wytyczne w zakresie lokalnych form 
architektonicznych; 

 zorganizowano i uczestniczono w dniu 11 grudnia 2020r. w posiedzeniu Rady Naukowej 
Audytu Krajobrazowego dla Województwa Wielkopolskiego. 

 

Działania podejmowane w 2020 roku w obszarze przestrzeń (nie wynikające z PZPWW) 

L.p. Podejmowane działania  

1 
Sporządzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego do 
2030 roku  

2 
Sporządzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu 
Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko  

3 Realizacja Studium Przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 Na Odcinku Odra-Wisła  

4 
Wykonanie analizy, studia i badań regionalnych dotyczących zagadnień społecznych, gospodarczych i  
przestrzennych związanych z rozwojem województwa wielkopolskiego  

5 
Prace nad Wielkopolska Bike2020+. Koncepcja korytarzy krajowych i regionalnych tras rowerowych 
Województwa Wielkopolskiego  

6 Współpraca nad opracowaniem bazy danych glebowych dla województwa wielkopolskiego  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach sporządzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego 
do 2030 roku, uzyskano pozytywne opinie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu; 

 w ramach sporządzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, efekty działania będą możliwe do oceny w 2021 roku, po 
realizacji zadania; 

 w zakresie realizacji Studium Przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 Na Odcinku Odra- Wisła 
na terenie województwa wielkopolskiego opracowanie zostało ukończone i przekazane do 
wiadomości Departamentu Infrastruktury UMWW;  

 w zakresie wykonania analizy, studia i badań regionalnych dotyczących zagadnień społecznych, 
gospodarczych i przestrzennych związanych z rozwojem województwa wielkopolskiego: 

 w ramach prac nad tematem „Studium transformacji i rozwoju Wielkopolski Wschodniej” 
zrealizowano I część dotyczącą niskoemisyjnej i energooszczędnej gospodarki, w skład  
której wchodziły następujące projekty zintegrowane: niskoemisyjny sektor 
elektroenergetyczny, niskoemisyjny i zasobooszczędny przemysł, energooszczędne 
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i racjonalne budownictwo oraz niskoemisyjny transport; 
 opracowano założenia na potrzeby Regionalnej strategii na rzecz neutralności klimatycznej 

Wielkopolska Wschodnia 2040 „Po Węglu”. Materiał w całości stanowić będzie podstawę 
opracowania w 2021 roku „Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska 
Wschodnia 2040”; 

 w zakresie prac nad  Wielkopolska Bike2020+. Koncepcja korytarzy krajowych i regionalnych tras 
rowerowych Województwa Wielkopolskiego: 

 określono koncepcję korytarzy krajowych, w tym europejskich i regionalnych tras 
rowerowych województwa wielkopolskiego, stanowiących podstawę do budowy spójnego 
i zhierarchizowanego systemu rowerowego; 

 wyznaczono przebiegi korytarzy europejskich, krajowych i regionalnych tras rowerowych 
będące trzonem systemu, który z założenia powinien być uzupełniany i rozbudowywany 
o lokalne trasy rowerowe; 

 przeprowadzono weryfikację wskazanych korytarzy tras rowerowych, przedstawiono trasy 
priorytetowe dla Wielkopolski, sporządzono opisy wyznaczonych korytarzy, wskazano tzw. 
„wąskie gardła” oraz przedstawiono graficznie wszystkie korytarze rowerowe dla 
województwa wielkopolskiego;  

 dokonano korekty i weryfikacji poprawności bazy danych glebowych województwa wielkopolskiego. 

UWAGI: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zrealizowało większość 

zaplanowanych na rok 2020 zadań planistycznych, analitycznych i administracyjno-organizacyjnych 

pomimo trwającej od marca 2020 r. sytuacji pandemii COVID-19. Niemożliwe okazały się prace 

studialne w terenie, niezbędne do weryfikacji efektów prac warsztatowych realizowanych w ramach 

prac nad audytem krajobrazowym. Utrudnione były zadania związane z przeprowadzeniem roboczych 

konsultacji społecznych z jednostkami samorządów terytorialnych oraz dostęp do wielu danych 

przestrzennych, niezbędnych do prawidłowego sporządzania dokumentów planistycznych szczebla 

regionalnego. Wiązało się to z faktem, że w dobie pandemii urzędy miast/gmin/ starostw 

powiatowych, etc. zdecydowanie ograniczyły dostęp klientów i pracowały „w trybie epidemicznym”. 

Ponadto ponadprzeciętna absencja chorobowa pracowników w urzędach JST oraz praca zdalna nie 

sprzyjały pozyskiwaniu informacji. Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej podkreślić należy również, 

że Biuro wykonało w 2020 roku wiele dodatkowych, wcześniej nieplanowanych dokumentów 

i opracowań planistycznych, zlecanych naszej jednostce w miarę potrzeb, przez różne Departamenty 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

3.2. Społeczeństwo 
W tej części podrozdziału zostały omówione dokumenty programowe i podejmowane kluczowe 

inicjatywy z zakresu polityki społecznej, zdrowia, kultury i turystyki, sportu, a także społeczeństwa 

obywatelskiego. 

3.2.1. Polityka społeczna 

W ramach zagadnień związanych z polityką społeczną obowiązuje Strategia Polityki Społecznej dla 

Wielkopolski do 2030 roku13, a także sześć dokumentów o charakterze operacyjnym w stosunku do 

niej: 

 Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku, 

 Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020, 

                                                           
13

 Dokument przyjęto na mocy Uchwały Nr XXV/476/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. 
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 Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich 

wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób 

z niepełnoprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020, 

 Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 Roku, 

 Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2022 

roku, 

 Program Wielkopolska Karta Rodziny. 

Wymienione dokumenty służą realizacji SRWW 2030, w szczególności jej celu 2. Rozwój społeczny 

Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz trzech celów 

operacyjnych: 

 OP 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie 

 OP 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom 

 OP 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu. 

Należy nadmienić, że część zadań z ww. dokumentów z obszaru polityki społecznej jest realizowana 

w ramach programów współpracy SWW-NGO, rocznego/wieloletniego. 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 203014 jest kontynuacją 

obowiązującej do 2020 Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 

roku. Strategia wyznacza kierunki polityki społecznej w województwie oraz identyfikuje katalog 

adresatów planowanych działań tj. osoby starsze, migranci, osoby z kręgu ryzyka socjalnego, rodzina, 

osoby z ograniczoną sprawnością oraz kadra pomocy społecznej. W dokumencie określa się kluczowe 

obszary działań, tj. usługi społeczne, infrastruktura społeczna, aktywność społeczna i obywatelska, 

włączenie społeczne oraz koordynacja polityki społecznej. Strategia działa na rzecz przeciwdziałania 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w regionie, zwiększeniu roli pracy socjalnej oraz większej 

wrażliwości na problemy społeczne i osoby nimi dotknięte.  

 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Strategii
15

  

L.p. Podejmowane działania 

1 Organizacja konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat  

2 Organizacja konkursu Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej
16

   

3 
Realizacja projektu „Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators 
for the Inclusive Development of Central Europe – Social (i) Makers”)  

4 

Realizacja projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej 
w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji 
społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych 
i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji 
celów Agendy 2030 w polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań”  

5 Realizacja projektu „Włącznik Innowacji Społecznych”
17

  

6 Realizacja projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”  

7 Realizacja projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”  

8 Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie 

                                                           
14

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  
15

 Zaktualizowana Strategia polityki społecznej została przyjęta pod koniec 2020 roku, dlatego działania wskazane 
w tabeli odnoszą się w głównej mierze do realizacji Strategii Polityki Społecznej do 2020 r. 
16

 Działanie realizuje także Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich 
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami  
w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020. 
17

 j.w.  
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pomocy społecznej
18

  

9 Realizacja projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”
19

  

10 Realizacja projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna”
20

  

11 

Realizacja projektów unijnych w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

21
:  

 Realizacja projektu „Sieć aktywnej integracji”;  

 Realizacja projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska”;  

 Realizacja projektu „Gmina z inicjatywą – szansa na rozwój społeczności lokalnej”;  

 Realizacja projektu „Wielkopolska sieć wsparcia”;  

 Realizacja projektu „Nowa Szansa z Widokami”.   

12 
Realizacja projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców  
o szczególnych potrzebach”

22
  

13 Działalność Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS)  

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  

 w ramach konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat, który jest formą systemowego 
wspierania działań kreowanych i wdrażanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nagrodzono 
10 podmiotów;  

 w ramach konkursu Wielkopolska Otwarta na Kadrę Socjalną, który jest formą systemowego 
wspierania działań na rzecz wsparcia kadry pomocy i integracji społecznej w województwie 
wielkopolskim, przyznano 2 wyróżnienia;  

 w ramach projektu „Twórcy społeczni” zrealizowano pilotaż inicjatyw lokalnych oraz opracowano 
metodę Otwartych Innowacji Społecznych. W roku 2020 opracowywano wraz z partnerami 
bezpłatne narzędzie internetowe umożliwiające użytkownikom zgłaszanie wyzwań i innowacji, 
nawiązywanie współpracy w międzynarodowym środowisku innowatorów (tj. SkyRocket Platform) 
oraz opracowano Plan działania w ramach wspierania rozwoju innowacji społecznych na poziomie 
międzynarodowym, szczególnie na obszarze Europy Centralnej (tj. Transnational Action Plan & 
Transational Strategy); zagwarantowano udział ROPS w spotkaniu partnerskim w Wiedniu (spotkanie 
on-line) i panelu eksperckim; 

 w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast” (Wielkopolska jest partnerem w projekcie) 
zrealizowano m.in. 1 kampanię społeczną, 2 szkolenia dla Edukatorów i 25 warsztatów dla 
uczestników w ramach "Paragrafy bez gafy, 1 badanie analizujące wiedzę o Agendzie 2030 
w urzędach miast i gmin woj. wielkopolskiego, 1 zestaw broszur o COVID-19 dla migrantów w 4 
językach, 1 gala + 19 webinarów on-line we współpracy z Fundacją CSR Res Severa przy V Festiwalu 
Filmów Odpowiedzialnych, opracowano we współpracy: „Cyfrowe narzędzie dotyczące Celów 
Zrównoważonego Rozwoju i migracji” – SDG (miejsce z danymi dot. tematyki migracyjnych 
w Wielkopolsce, z podziałem na NGO, edukację, związki religijne, wsparcie instytucjonalne i inne) 
oraz specjalne moduły na platformie elearningowej dotyczące poszczególnych SDGs – partnerem 
odpowiedzialnym za wersję finalną jest Rumunia;  

 w ramach projektu ,,Włącznik innowacji społecznych” przygotowano procedury grantowe, 
rekrutację kadry merytorycznej projektu (1 osoba), działania związane z organizacją I tury naboru 
innowacji społecznych, w tym kampanię informacyjno-promocyjną, zorganizowano 3 spotkania 

                                                           
18

 Działanie realizuje także Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich 
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami  
w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020, Wielkopolski Program na rzecz Osób Starszych do 2020 roku, 
Model współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
19

 Działanie realizuje także Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich 
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami  
w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020. 
20

 Działanie realizuje także Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku. 
21

 Wymienione działania realizują także Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami  
i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób  
z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020. 
22

 j.w.  
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przygotowawcze/networkinowe, powołano Komisję Oceny Innowacji;  

 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” udzielono 141 
grantów na wsparcie łączenie 285 instytucji w celu zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii 
COVID-19 w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce; 

 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” udzielono 65 grantów 
w celu realizacji działań dla osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach 
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom;  

 w ramach zadań zleconych NGO przez SWW w zakresie pomocy społecznej: 
 w trybie rocznym zlecono 5 rodzajów zadań (pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, działalność na rzecz integracji cudzoziemców). Podpisano 44 umowy;  

 w trybie wieloletnim zlecono cztery rodzaje zadań (pomoc społeczna, wspieranie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych). Podpisano 4 umowy;  

 w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” 
uczestniczono i współpracowano przy dwóch naborach na innowacje społeczne: przeprowadzono 
kampanię informacyjno-promocyjną, 6 warsztatów dla osób zainteresowanych udziałem w naborze, 
3 webinary informacyjne, wspierano innowatorów społecznych w przygotowaniu projektów 
innowacji, specyfikacji innowacji a także prototypów i testowania (innowacje, które uzyskały grant). 
ROPS w Poznaniu był organizatorem spotkań w ramach II edycji Akademii Dostępnej Innowacji 
Społecznej, w której wzięło udział 57 uczestników; 

 w zakresie projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna”, służącemu wypracowaniu efektywnych 
polityk publicznych dla rynku pracy, gospodarki, edukacji, pomocy społecznej, sądownictwa 
i bezpieczeństwa, zrealizowano 18 spotkań powiatowych grup, 1 spotkanie regionalnej grupy oraz 2 
seminaria;  

 w ramach realizacji projektów unijnych w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 w przypadku projektu „Sieć aktywnej integracji” zrealizowano w subregionie pilskim 4 spotkania 

z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej. Z oszczędności projektowych, podjęto 
działania na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej), które 
przekazano do jednostek pomocy i integracji społecznej z subregionu pilskiego;  

 odnośnie projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” zrealizowano 
w subregionie konińskim 6 spotkań z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej. 
Z oszczędności projektowych, podjęto działania na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19 
(zakup środków ochrony osobistej), które przekazano do jednostek pomocy i integracji 
społecznej z subregionu konińskiego;  

 odnośnie projektu „Gmina z inicjatywą – szansa na rozwój społeczności lokalnej” zrealizowano 
w subregionie kaliskim 4 spotkania z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej. 
Z oszczędności projektowych, podjęto działania na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19 
(zakup środków ochrony osobistej), które przekazano do jednostek pomocy i integracji 
społecznej z subregionu kaliskiego; 

 odnośnie projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” zrealizowano w subregionie konińskim 
i kaliskim 12 spotkań z JST, z instytucjami pomocy i integracji  społecznej, z NGO, 
społecznościami lokalnymi oraz zawarto 20 porozumień o współpracy na rzecz rozwoju usług 
aktywnej integracji;  

 odnośnie projektu „Nowa Szansa z Widokami ” zrealizowano w subregionie pilskim 10 spotkań 
z JST, z instytucjami pomocy i integracji  społecznej, z NGO, społecznościami lokalnymi oraz 
zawarto 9 porozumień o współpracy na rzecz rozwoju usług aktywnej integracji;  

 w ramach projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców 
o szczególnych potrzebach” zatrudniono kadry (1 osoba), przeprowadzono rekrutację gmin 
testujących rozwiązanie oraz wsparto 40 gmin w trakcie testowania usługi „mobilny urzędnik” 
i organizacji szkoleń dla 40 pracowników urzędów gminy;  

 w ramach OIS w 2020 roku zrealizowano badanie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 
w województwie wielkopolskim w 2019 roku, z którego przygotowano raport.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku w przybliżeniu 61,7 mln zł.  
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UWAGI: W związku z pandemią COVID-19 działania w obszarze innowacji społecznych, działania 

związane z budowaniem świadomości na temat Agendy 2030, projekt „Mobilny urzędnik” oraz 

projekty unijne w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej były realizowane w ograniczonym 

zakresie oraz zostały dostosowane do sytuacji epidemicznej (wprowadzono zmiany w projektach, 

wydłużono okresy realizacji, uruchomiono zdalne formy działania).  

*** 

Każdy z programów będących uszczegółowieniem zapisów Polityki Społecznej Województwa 

Wielkopolskiego do roku wyznacza kierunki działania i cele dla specyficznych jej obszarów. 

Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku koncentruje się na 

działaniach w obszarze wsparcia systemu pieczy zastępczej, zapewnienia specjalistycznego wsparcia 

dla rodzin zastępczych, poprawy jakości placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz racjonalizacji 

procesu adopcyjnego. Ponadto działania wskazane w Programie dotyczą potrzeby wsparcia rodzin 

znajdujących się w kryzysie i rodzin zastępczych oraz wsparcia mieszkalnictwa chronionego dla 

pełnoletnich wychowanków domów opieki. Istotne z punktu widzenia zapisów Programu jest 

upowszechnianie wiedzy na temat pieczy zastępczej i sposobów jej wsparcia oraz podnoszenie 

kompetencji pracowników instytucji realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej. Podstawą prawną opracowania dokumentu jest ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programu 

L.p. Podejmowane działania 

1 Realizacja projektów unijnych w przedmiotowym zakresie: 
-  „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”    
- „Partnerstwo dla rodziny”   
- „Dobry start”  

2 Obsługa Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej   

3 Organizowanie i prowadzenie Wielkopolskich Ośrodków Adopcyjnych (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, 
Piła)  

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  

 W ramach realizacji projektów unijnych: 
 efektem realizacji projektu ,,Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” było 

zatrudnienie 4 opiekunów rodzin adopcyjnych w WOA oraz 3 opiekunów rodzin 
adopcyjnych u partnerów zajmujących się rekrutowaniem uczestników projektu, 
rozpoznawaniem ich potrzeb oraz projektowaniem wsparcia, które ma zostać udzielone. 
Dodatkowym działaniem było wsparcie 14 podmiotów w zakresie środków ochrony 
indywidualnej, potrzebnych do ochrony przed skutkami COVID-19;  

 efektem realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” było przeszkolenie w formie on-line 93 
osób z zakresu tematycznego „Wsparcie i praca z rodziną w świetle ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej” oraz wybór wykonawcy 
kolejnych szkoleń;  

 efektem realizacji projektu „Dobry start” było zrealizowanie 48 spotkań z JST, z instytucjami 
pomocy i integracji społecznej, z NGO oraz społecznościami lokalnymi w ramach sieciowania 
modelowych rozwiązań poprzez rozwój usług społecznych w regionie;  

 w ramach obsługi Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
monitorowano stan województwa wielkopolskiego związanego z obszarem wsparcia 
instytucjonalnego, pieczy zastępczej, wsparcia rodzin naturalnych, promocji oraz edukacji;  

 w ramach działania Wielkopolskich Ośrodków Adopcyjnych (WOA): 
 udzielono poradnictwa dla rodzin przysposabiających i naturalnych (6618 spotkań); 
 przeprowadzono szkolenie dla 136 kandydatów do przysposobienia dziecka;  
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 podjęto 741 okresowych ocen, podczas których dokonano analizy sytuacji 6541 dzieci, 
wydano 181 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka 
i równocześnie 335 dzieci przeszło procedurę kwalifikacji. W efekcie w 2020 roku 
przysposobionych zostało 166 dzieci; 

 udzielono 831 porad dla rodzin w okresie opieki postadopcyjnej;  
 przyjęto 545 kart dzieci z całego kraju, w tym 17 dzieci z województwa wielkopolskiego 

(wzrost o 12 w stosunku do poprzedniego roku) w ramach Wojewódzkiego Banku Danych 
(WBD); 

 zrealizowano 1199 spraw za pośrednictwem WBD w tym: karty dzieci, aktualizacje do kart 
dzieci, wycofania z WBD, wstrzymania poszukiwań rodziny adopcyjnej;  

 w związku z COVID-19 przekazano przez WOA w Poznaniu za pośrednictwem Centralnej 
Aplikacji Statystycznej (CAS) dodatkowe 44 sprawozdania dotyczące (poniżej podano nazwy 
własne sprawozdań). Większość z nich miała wartości zerowe: 

o liczby dzieci z pieczy zastępczej przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Specjalnych Ośrodkach 
Szkolno-Wychowawczych, 

o liczby wychowanków i personelu z pieczy zastępczej przebywających 
w kwarantannach lub izolacji, 

o liczby form pieczy realizujących nauczanie on-line, 
o sprawozdanie jednorazowe dotyczące zapotrzebowania na sprzęt komputerowy 

dla wychowanków pieczy zastępczej, 
o Adopcje  - 2019, 
o  Niepełnosprawni – piecza,  adopcje za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.  

                                  
Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 5,1 mln zł.  

 

UWAGI: Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19 część form wsparcia w obszarze preadopcji 

nie mogła zostać zrealizowana, a w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” odwołano szkolenia 

stacjonarne i stworzono możliwość realizacji szkoleń on-line. Wykonanie niektórych zadań przez 

ośrodki adopcyjne w stosunku do roku 2019 spadło do 61 % (szkolenia kandydatów), poradnictwo 

tylko do poziomu 97%, a liczba dzieci przysposobionych spadła do poziomu 77%, co 

w nieprzewidywalnych i trudnych warunkach pandemii, traktować należy jako duże osiągnięcie.  

 

*** 

Programem obowiązującym do 2020 r. w zakresie walki z przemocą w rodzinie był Wielkopolski 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Podstawą prawną opracowania 

Programu jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ten 

koncentruje się na prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu promowanie 

modelu identyfikowania i reagowania na przemoc w rodzinie. Działania ujęte w ramach Programu 

odnoszą się również do wspierania ofiar przemocy w rodzinie przez odpowiednie służby i podnoszenia 

kwalifikacji kadr administracji, która wspólnie z partnerami społecznymi i gospodarczymi realizuje 

projekty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program zakłada tworzenie baz danych 

w zakresie stosowanych rozwiązań i dobrych praktyk, baz adresowych instytucji udzielających pomocy, 

dla osób doświadczających tego problemu. 

 
Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programu 

L.p. Podejmowane działania 

1 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

2 Pozostałe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków SWW  

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  
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L.p. Podejmowane działania 

 W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenia, na których łącznie 
przeszkolono 335 osób: 

 szkolenie w formie superwizji grupowej dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej 
oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu Wielkopolski; 

 szkolenie w formie zdalnej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 
funkcjonariuszy Policji oraz dla przedstawicieli ROPS;  

 szkolenie on-line pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w okresie pandemii” dla 
pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu Wielkopolski; 

 webinar dla 50 pracowników pierwszego kontaktu wielkopolskich instytucji pomocy 
społecznej pt. „Przemoc domowa w kontekście izolacji społecznej”; 

 webinaria dla pracowników wielkopolskich ośrodków pomocy społecznej, miejskich 
ośrodków pomocy rodzinie, powiatowych centrów pomocy rodzinie pt.  „Sytuacja dzieci 
w rodzinach z problemem przemocy w okresie pandemii”, „Nic nie robiąc – zabij mnie. 
Przemoc psychiczna w rodzinie jako tło samobójstwa”, „Przemoc jest w nas! Historyczne, 
anatomiczne i socjologiczne ujęcie problemu agresji i przemocy”; 

 webinarium w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników 
wielkopolskich placówek oświatowych pt. „Sytuacja dzieci w rodzinach z problemem 
przemocy w okresie pandemii”; 

 dokonano zakupu i wysyłka książek jako materiałów dydaktycznych na potrzeby 
realizowanych szkoleń; 

 w ramach pozostałych  zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
 413 osób skorzystało z porad Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy;  
 prowadzono kampanie społeczną „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na płeć”, 

w ramach której zorganizowano webinarium „Przemoc w rodzinie. Wyzwania 2020” oraz 
webinarium „Przemoc rówieśnicza ze względu na płeć”, a także podnoszono świadomość 
i stan wiedzy na temat zjawiska przemocy motywowanej płcią, jej przyczyn i form 
w mediach społecznościowych.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku ponad 0,1 mln zł.  

UWAGI: Z uwagi na pandemię COVID-19, szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie musiały być prowadzone w formie on-line w związku z czym nie wydatkowano wszystkich 

środków finansowych. 

*** 

W województwie wielkopolskim obowiązuje od 2014 r. Wielkopolska Karta Rodziny. W roku 2017 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Karty ze 

względu na potrzebę doprecyzowania jej zapisów w zakresie ważności i regulacji otrzymywania Karty 

przez cudzoziemców. Celem Karty jest zapewnienie rodzinom wielodzietnym możliwości korzystania 

na preferencyjnych zasadach z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej oraz 

transportowej przez wprowadzenie systemu zniżek na wstęp do instytucji podległych właściwym 

samorządom oraz dodatkowych uprawnień zapewnionych przez inne podmioty, w tym niepubliczne. 

Wprowadzenie Wielkopolskiej Karty Rodziny stanowi instrument zachęcający samorządy lokalne do 

wprowadzania ulg i uprawnień w środowiskach lokalnych oraz przedsiębiorców do tworzenia 

pozytywnego klimatu wokół dużych rodzin. System funkcjonowania WKR swoim zakresem 

tematycznym wpisuje się w działania z zakresu rozbudowy systemu wsparcia dla rodzin 

wielodzietnych.  
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Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Karty 

L.p. Podejmowane działania 

1 Wdrażanie Wielkopolskiej Karty Rodziny  

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  

 Wielkopolską Kartę Rodziny otrzymało w 2020 roku: 4 196 osób, w tym 2 213 wielkopolskich rodzin 
oraz 1 983 dzieci.  

Szacuje się, że na ww. działanie wydano w 2020 roku ponad 0, 01 mln zł.  

*** 

Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnoprawnościami 

w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020 uszczegóławia wyzwania ujęte w Strategii polityki 

społecznej w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w wielu dziedzinach życia. Podstawami 

prawnymi opracowania Programu jest ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej 

i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Program uwypukla potrzeby w zakresie zwiększania aktywności zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami (ON), integracji społecznej, poprawy jakości zdrowia, w tym rehabilitacji ON, 

a także zwiększenia aktywności grupy docelowej w obszarze sportu, turystyki, kultury oraz 

obywatelskim. Nie bez znaczenia są również wysokie kompetencje opiekunów ON. 

 
Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programu 

L.p. Podejmowane działania 

1 Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami  

2 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku 
z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów  

3 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej  

4 Organizacja X edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”  

5 Realizacja projektów unijnych w przedmiotowym zakresie:  
- „Akademia samodzielności”  
- „Azymut-Samodzielność”  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w zakresie zlecenia lub powierzenia zadań NGO zawarto 45 umów o wsparcie realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;  

 w ramach dofinansowania robót budowlanych dokonano: 
 przebudowy byłego budynku usług oświaty ze zmianą sposobu użytkowania 

i przystosowania dla potrzeb ON na Centrum Aktywności Lokalnej w Żerkowie;  
 przebudowy pomieszczeń do terapii ruchowej wraz z zapleczem przez SP ZOZ MSWIA 

Centrum Rehabilitacji w Górznie;  
 rozbudowy Centrum Rehabilitacji Dziecięcej – Fundacji Dzieciom „Pomagaj” na Wolicy; 
 zmiany sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na 

budynek opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami wraz z jego przebudową, 
nadbudową i rozbudową w Koninie;  

 w zakresie dofinansowania ZAZ wsparto koszty działania wszystkich 9 funkcjonujących 
w Wielkopolsce ZAZ, które zatrudniają łącznie 1105 osób, w tym 474 osoby z niepełnosprawnościami;  

 w ramach X edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla osób z Niepełnosprawnościami” przyznano 3 
nagrody i 2 wyróżnienia dla akcji społecznej/projektu społecznego/kampanii społecznej/usługi na 
rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia;  

 w ramach realizacji projektów unijnych: 
 efektem realizacji projektu „Akademia samodzielności” było 8 spotkań z NGO, instytucjami 



 
52 

pomocy i integracji społecznej, społecznościami lokalnymi, JST działającymi w obszarze 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami w celu sieciowania modelowych rozwiązań 
służących rozwojowi usług społecznych w regionie;  

 efektem realizacji projektu „Azymut-Samodzielność” było badanie nt. „Rozszerzone badanie 
potrzeb osób z całościowym zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 
Aspergera” oraz 8 spotkań. Podpisano Porozumienie z Miastem Konin w celu utworzenia 
mieszkania wspomaganego na terenie miasta; powierzono jego prowadzenie 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” z Konina.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 21,1 mln zł.  

UWAGI: W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, wnioskodawcy zgłaszali opóźnienia 

w trakcie realizacji robót budowlanych, a wielkopolskie ZAZ zmuszone zostały do poszukiwania innych 

możliwości  zarobkowania. Ponadto wprowadzono zmiany w projektach unijnych, w związku z sytuacją 

epidemiczną oraz uruchomiono zdalne formy działania.  

*** 

Potrzeby osób starszych są w szczególności uwypuklone w Wielkopolskim Programie na Rzecz 

Osób Starszych do 2020 roku. Program koncentruje się na czterech obszarach życia społeczno-

gospodarczego i wyznacza priorytetowe działania w zakresie: zwiększenia dostępu do programów 

edukacyjnych dla seniorów, kompetencji osób wspierających seniorów, poprawy aktywności seniorów 

w aspekcie zawodowym, obywatelskim, a także zainteresowania seniorów kulturą, sportem i turystyką. 

W obszarze zdrowia Program kładzie nacisk na promocję i profilaktykę zdrowotną, w tym dostęp do 

opieki długoterminowej. W zakresie poprawy bezpieczeństwa przewiduje się szereg działań 

dotyczących wzrostu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, czy 

poprawy warunków bytowych. 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programu 

L.p. Podejmowane działania 

1 Organizacja IV edycji konkursu Viva Wielkopolski Senior – edycja 2020  

2 Pakiet szkoleniowy dla seniorów  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w IV edycji konkursu Viva Wielkopolski Senior- edycja 2020 wyróżniono 3 osoby;  

 przygotowano PAKIET szkoleniowy SENIORA w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia 
spotkań Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz szkolenia Gminnych Rad Seniorów w 2020 roku. 
Przygotowano 5 tematów do pakietu szkoleniowego: pozyskiwanie środków finansowych na 
realizację projektów, narzędzia do prowadzenia spotkań on-line, trening pamięci, aktywność 
fizyczna, wsparcie seniorów w czasie epidemii. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 0,028 mln zł.    

 

*** 

Dokumentem doprecyzowującym kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce jest 

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2022. 

Program wyznacza priorytety i działania w zakresie: zwiększenia liczby atrakcyjnych miejsc pracy 

w podmiotach ekonomii społecznej, oferowania usług reintegracji społecznej i zawodowej, 

upowszechnienia pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej oraz wypracowania i doskonalenia 

skutecznych mechanizmów koordynacji ekonomii społecznej w województwie. Cele dokumentu 
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zachowują zgodność z celami SRWW 2030 dotyczącymi przeciwdziałania marginalizacji 

i wykluczeniom, łącząc cele społeczne z działalnością gospodarczą.   

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programu 

L.p. Podejmowane działania 

1 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022 wraz 
z monitoringiem i ewaluacją ekonomii społecznej  

2 Wdrażanie Regionalnego  Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na 
lata 2013-2022

23
  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w obszarze koordynacji rozwoju ekonomii społecznej: 
 zrealizowano 2 spotkania Komitetu ds. ES oraz 2 spotkania z zakresu włączenia ES w polityki 

publiczne , 8 spotkań sieci OWES oraz 3 warsztaty sieci OWES, 24 spotkania grup roboczych 
w danym obszarze ES; 

 2 spotkania Komitetu ds. ES, 8 spotkań sieci OWES, 2 spotkania z zakresu włączenia ES 
w polityki publiczne, 3 warsztaty sieci współpracy OWES, 4 spotkania grupy roboczej ds. 
promocji, 4 spotkania grup roboczych ds. edukacji,  

 zrealizowano certyfikację znakiem Zakup Prospołeczny (Kapituła certyfikująca to grupa 
robocza ds. promocji działająca przy Komitecie ds. Ekonomii Społecznej); w 2020r. certyfikat 
otrzymało 13 podmiotów; 

 prowadzono portal wielkopolska es; do marki Klunkry Wielkopolskie przyjęto nowy podmiot 
oraz wprowadzono nowe produkty i pakiet usług zwiększających widoczność marki m.in. 
kampania w mediach społecznościowych; powstały nowe logotypy powiązane z portalem 
wielkopolskaes; przygotowano dokumentację medialną w zakresie ES - 1 film. Powstał 
1 katalog ofert PES;  

 wsparto 15 podmiotów i instytucji w zakresie środków ochrony indywidualnej potrzebnych 
do ochrony przed skutkami COVID-19;  

 prowadzono na bieżąco monitoring ekonomii społecznej – przygotowano 2 raporty za 2018 
i 2019 rok, które zawierają dane liczbowe dotyczące sektora ES, rekomendacje i wyzwania 
jakie stoją przed sektorem;  

 realizacja projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej (ROPS 
w Poznaniu odpowiedzialny jest za koordynowanie współpracy ze wszystkimi ROPS-ami 
w zakresie tworzonych rozwiązań w obszarze ES oraz za stworzenie programu edukacyjnego 
dla szkół podstawowych z zakresu ES): 

o zrealizowano m.in. 3 spotkania grupy ds. koordynacji ES w regionach; odbyło się 
spotkanie online Regionalnych Komitetów Ekonomii Społecznej oraz 3 spotkania 
warsztatowe sieciujące ROPS-OWES na temat przedsiębiorczości uczniowskiej;  

o przygotowano podręcznik upowszechniania wiedzy i przedsiębiorczości społecznej 
dla młodzieży, przeprowadzono 5 webinariów dla instytucji oświaty i podmiotów 
społecznych zajmujących się edukacją młodzieży; 

 w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej: 
 utworzono 1 219 miejsca pracy istniejące co najmniej 24 miesiące w przedsiębiorstwach 

społecznych (narastająco, stan na 31.12.2020);  
 prowadzono spotkania 7 grup roboczych zainicjowanych przez Komitet ds. Ekonomii 

Społecznej, zrzeszających przedstawicieli sektora ES;  
 podniesiono kompetencje 9 pracowników ROPS zajmujących się ekonomią społeczną;  
 uruchomiono mechanizm zakupowy w ramach działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES), który pozwolił na sprawną pomoc przedsiębiorstwom społecznym 
w sytuacji pandemii; w 2020 roku na mechanizm zakupowych przeznaczono 4 100 000 zł. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 0,769 mln zł.     
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 Działanie realizuje także cele Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania 
ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnoprawnościami 
w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020. 
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UWAGI: Z powodu trwającej w kraju pandemii COVID-19, w 2020 roku część planowanych wydarzeń 

nie odbyła się, a część została organizowana w formie zdalnej. Wystąpiły utrudnienia w zakładaniu 

nowych podmiotów ekonomii społecznej. Problemem był również brak ustawy o ekonomii społecznej 

i solidarnej, która nadałaby większy priorytet sektorowi ekonomii społecznej w realizowanych 

politykach regionalnych i lokalnych. Powyższe działania realizowały zakładane efekty zarówno 

Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej jak i Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej. Ponadto podejmowane działania wpłynęły na stan realizacji zadań finansowanych z WRPO 

2014+ .  

3.2.2. Zdrowie  

W 2020r. w zakresie promowania zdrowego trybu życia i wsparcia ochrony zdrowia 

w Wielkopolsce przyjęto dokumenty:  

 Polityka zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w zakresie zdrowia publicznego, promocji 

i profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-203024, która jest kontynuacją Programu Profilaktyki 

i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, 
 Strategiczne kierunki rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, 
 Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego.  

Ponadto w do 2020 roku w województwie obowiązywały:   

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2020-2024,  

 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2018-2020, 

Cele wymienionych dokumentów korespondują z celami strategicznymi i celami operacyjnymi SRWW 

2030: 

 Cel ST 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

 OP 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie  

 OP 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom 

 OP 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu 

 CEL ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

 OP 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług. 
Należy nadmienić, że część zadań z ww dokumentów z obszaru zdrowia jest realizowana w ramach 

programów współpracy SWW-NGO, rocznego/wieloletniego. 

Kierunkowym dokumentem w obszarze zdrowia publicznego jest Polityka zdrowotna 

Województwa Wielkopolskiego w zakresie zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej na 

lata 2021-2030. Program dotyczy zmniejszania zachorowalności i przedwczesnej umieralności 

mieszkańców regionu. Koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu programów polityki 

zdrowotnej w odniesieniu do głównych problemów zdrowotnych zidentyfikowanych w regionie, 

a także promocji programów edukacyjnych służących zwiększaniu świadomości mieszkańców regionu 

w zakresie źródeł zagrożeń utraty zdrowia. W dokumencie wskazuje się na konieczność wczesnego 

wykrywania i ograniczania skutków najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Jednym z celów 
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  Uchwała Nr 3080 /2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: 
przyjęcia dokumentu pn.: „Polityka zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w zakresie zdrowia publicznego, 
promocji i profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-2030”. 
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dokumentu jest zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji oraz 

aktywizowanie podmiotów zewnętrznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych do działań na rzecz zdrowia.  

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programu
25

 

L.p. Podejmowane działania 

1 
Realizacja Programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacją 
pacjentów  

2 Realizacja Programu wczesnego wykrywania gruźlicy  

3 
Realizacja Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego 
mężczyzn w województwie wielkopolskim  

4 

Realizacja Programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko 
zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-
wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020   

5 

 Realizacja lub przygotowanie do realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) ze środków 
unijnych (WRPO), takich jak:  

 Wielkopolski Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Rehabilitacji Medycznej; 

 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim;  

 Program zdrowotny pn. „Zdrowa Aorta”;  

 Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych;    

 Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski;    

 Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim;  

 Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze 
mózgu;   

 Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami 
nowotworowymi;  

 Program wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy;  

 Program badań przesiewowych słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – „Hej 
słyszysz???”;  

 Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej;  

 Upowszechnienie technologiczne wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci 
i młodych dorosłych z MPD w województwie wielkopolskim 

6 

Realizacja projektów z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych ze środków 
unijnych (WRPO): 

 Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu usług 
zdrowotnych i społecznych dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności starszych 
w formie Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM;)       

 Deinstytucjonalizacja opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowych 
Centrów Zdrowia Psychicznego (ŚCZP)   

7  
Realizacja działań promujących zdrowie objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
i realizowane przez Departament Zdrowia we współpracy z partnerami zewnętrznymi  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach realizacji Programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego zapewniono 62 
pacjentom wielokrotny udział w zajęciach z zakresu psychoedukacji, terapii grupowej, zajęciowej 
i socjoterapii; 

 w ramach realizacji Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wykonano 95 badań testem IGRA 
u osób z otoczenia zakażonych prątkiem gruźlicy; 

 w 2020 r. w Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego 
wzięło udział 2,5 tys. mężczyzn powyżej 50 roku życia. Pobranie krwi na badanie w kierunku PSA 
w gminach poprzedzone było spotkaniami edukacyjnymi; 
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 Nowy pogram Polityki zdrowotnej został przyjęty pod koniec 2020 roku i dotyczy nowej perspektywy, dlatego 
działania wskazane w tabeli odnoszą się w głównej mierze do realizacji Programu obowiązującego do 2020 r. 
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 w 2020 r. w ramach Programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy- szczepienia 
przeciwko HPV, udział wzięło 24 dziewcząt w wieku 13 lat, mieszkanek placówek opiekuńczo-
wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego. Prowadzono także 
działania edukacyjne;  

 w ramach realizacji RPZ ze środków unijnych (wartości podano narastająco od początku realizacji 
danego programu, stan na 31.12.2020):  
 rehabilitacją medyczną układu kostno-mięśniowego objęto od 2018 r. 1 985 osób w wieku 50+ 

do okresu emerytalnego. Prowadzono także działania edukacyjne;  
 działania Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego objęły od 2017 r. 7 907 osób w wieku 50-67 lat. Prowadzono 
działania informacyjno-edukacyjne oraz diagnostyczne;  

 w programie „Zdrowa Aorta” badaniami przesiewowymi w kierunku wykrycia tętniaków aorty 
brzusznej objęto od 2019 r. 2 042 osoby (mężczyźni 50-69 lat). Prowadzono także działania 
edukacyjne;   

 działania Programu prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych objęły 21 osób;  
 działania Programu metabolicznego objęły 60 osób w wieku produkcyjnym niemobilnym; 
 działania Programu profilaktyki retinopatii cukrzycowej zwiększyły dostęp do badań 

okulistycznych dla 4 960 osób chorych na cukrzycę powyżej 18 r.ż.;  
 w przypadku Programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze 

mózgu w 2020 roku podpisano umowy z 8 podmiotami wybranymi w procedurze konkursowej;  
 rozpoczęto realizację Programu zapobiegania ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom 

pogrypowym w 2020 roku oraz wybrano realizatora projektu (Wielkopolskie Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie) w ramach procedury konkursowej;  

 z terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy (tj. diagnostyka, rehabilitacja, opieka 
psychologiczna, poradnictwo) skorzystało od 2017 r. 332 dzieci i młodzieży do 18 r.ż. 
Prowadzono także działania edukacyjne; 

 z Programu badań przesiewowych słuchu skorzystało od 2017 r. 6 992 dzieci klas szóstych szkół 
podstawowych. Prowadzono także działania edukacyjne; 

 z Programu w zakresie onkologii dziecięcej (tj. diagnostyka, doradztwo specjalistyczne, 
edukacja) skorzystało od 2018 r. 587 dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzice/opiekunowie;  

 w ramach Programu dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) 
z diagnostyki i rehabilitacji skorzystało 399 dzieci (w wieku 5-21 lat); 

 w ramach realizacji projektów z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych ze 
środków unijnych (wartości podano narastająco od początku realizacji danego programu; stan na 
31.12.2020): 
 ze świadczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej (tj. opieka pielęgniarska, nadzór nad terapią 

farmakologiczną, działania usprawniające i przeciwdziałające postępującej niesamodzielności) 
skorzystało od 2018 r. 285 osób wymagających wzmożonej opieki zdrowotnej; 

 ze świadczeń Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego skorzystało od 2018 r. 807 osób; 

 w ramach promocji zdrowia sfinansowano (koszt druku ulotek, plakatów, materiałów promocyjnych) 
organizację takich wydarzeń jak „12. Tydzień Mózgu”, „Antonin w Rytmie Lata”, 12. edycję kampanii 
„Drugie Życie”, kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” oraz koszty  zakupu testów 
w kierunku HCV i kiły wykonywanych u klientów Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego AIDS 
w Poznaniu.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 69,4 mln zł.   

UWAGI: W związku z trwającą pandemią COVID-19, wystąpiły utrudnienia w realizacji RPZ, tj. 

ograniczone działania informacyjno-promocyjne, czasowe zawieszanie zajęć rehabilitacyjnych, 

odwoływanie przeprowadzenia badań w szpitalach, gwałtowny wzrost cen i brak szczepionek 
przeciwko pneumokokom oraz grypie wśród osób z chorobami nowotworowymi, wstrzymanie badań 

przesiewowych słuchu oraz odwoływanie części świadczeń o charakterze diagnostycznym w zakresie 

onkologii dziecięcej. Ponadto zaobserwowano  problemy ze zgłaszalnością uczestników w projektach.  

*** 
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Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-

2024 zawiera cele i zadania ukierunkowane na upowszechnienie działań przeciw narkomanii i dążenie 

do zmniejszenia używania substancji psychoaktywnych – wspieranie programów profilaktycznych, 

rozwój kadr, rehabilitację, reintegrację społeczną i redukcję szkód wynikających ze spożywania 

narkotyków oraz epidemiologię i monitoring problemu. Szczególny nacisk kładzie się na podniesienie 

poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych. Podstawą prawną opracowania Programu była ustawa z 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Z kolei działania w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020 (podstawa prawna 

opracowania: ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi) dotyczą problematyki ograniczania szkód wynikających ze spożywania alkoholu 

i poprawy jakości działań w zakresie profilaktyki alkoholowej, funkcjonowania w społeczeństwie osób 

uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców oraz 

zmiany postaw dorosłych wobec picia alkoholu przez dzieci i młodzież. Ponadto służą podnoszeniu 

kompetencji różnych grup zawodowych zobligowanych zawodowo do realizacji zadań z zakresu 

uzależnień, m.in.: pracowników placówek pomocy społecznej, świetlic i placówek lecznictwa 

odwykowego w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną, a także uwzględniają kwestie prowadzenia 

monitoringu stanu i skali zjawiska w województwie. Cele w ww. Programach korespondują z celami 

SRWW 2030:  

 Cel ST 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

 OP 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie 

 OP 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom 

 Cel ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

 OP 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług. 

Działania podejmowane 2020 roku w ramach ww. Programów 

Lp. Podejmowane działania 

1 Inicjatywy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane przez Departament Zdrowia 
samodzielnie i/lub we współpracy z partnerami zewnętrznymi  

2 Utrzymanie działalności Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 
w Rogoźnie  

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  

 W ramach inicjatyw z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: 
 przeprowadzono 7 szkoleń dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom; 
 dofinansowano realizację działań profilaktycznych z zakresu uzależnień zgodnie z systemem 

rekomendacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla wychowanek 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Cerekwicy Nowej m.in. w formie wyjazdów 
i wycieczek;  

 udzielono dotacji w ramach zadań zleconych: 
o 23 podmiotom na organizowanie i wspieranie socjoterapeutycznych form 

wypoczynku w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień; 

o 2 podmiotom na wsparcie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję i ich rodzin; 

o 2 nowotworzonym Centrom Integracji Społecznej na pierwsze wyposażenie; 
o 15 jednostkom na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających 

na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia 
i kształtujących prozdrowotny styl życia; 
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 powierzono Powiatowi Pleszewskiemu kontynuację programu terapeutycznego dla osób 
uzależnionych przebywających na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu 
Pomocy Społecznej w Pleszewie, w celu zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości 
specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu;  

 w ramach działalności Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 
w Rogoźnie zorganizowano 30 turnusów profilaktycznych, w których uczestniczyło łącznie 995 
osób. Ponadto placówka realizowała programy profilaktyczne, prewencyjno-interwencyjne, 
edukacyjne i wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz szeroko 
pojętej interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 4,7 mln zł.    

 

*** 
Celem Strategicznych kierunków rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie Województwa 

Wielkopolskiego26 jest przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokument wskazuje na kwestie dotyczące 

rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych oraz 

zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej i społecznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

Uzupełnieniem dokumentu jest Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie 

Województwa Wielkopolskiego27 (tj. dokumentu ustalający warunki i możliwości realizacji Narodowego 

Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w zakresie rozwoju psychiatrii środowiskowej oraz 

pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce).  

Inne działania realizowane w 2020 roku w obszarze zdrowie (nie wynikające z ww. dokumentów) 

L.p. Podejmowane działania 

1 Dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz remontów podmiotów leczniczych dla 
których podmiotem tworzącym jest SWW  

2 Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19, inwestycje w ochronę zdrowia i zakup 
niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego (DZ)  

3 Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego 
wyposażeniem  

4 Wyposażenie wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa  

5 Rozwój Wielkopolskiego Centrum Onkologii  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach dofinansowania inwestycji oraz przeprowadzenia remontów w podmiotach leczniczych, 
których podmiotem tworzącym jest w większości SWW zrealizowano m.in.: 

 modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną 
w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii;  

 utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do 

                                                           
26 Uchwała Nr 2777/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2020 roku w sprawie 
przyjęcia dokumentu pn. Strategiczne kierunki rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie Województwa 
Wielkopolskiego. Podstawa prawna dokumentu: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku, w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. 
27

 Uchwała  Nr 2932/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie 
przyjęcia dokumentu pn.: „Plan rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa 
Wielkopolskiego. 
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zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych w Wojewódzkim Szpitalu w Koninie; 
 modernizację Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile; 
 przebudowę z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej; 
 modernizację Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz 

modernizację i przebudowę Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie;  

 zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii dla 
Oddziału Okulistycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie; 

 modernizację budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem w Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie; 

 modernizację 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu; 

 w zakresie zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19: inwestycje w ochronę zdrowia 
i zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa na terenie 
województwa wielkopolskiego w ramach  projektów współfinansowanych ze środków UE 
realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ): 
 zakupiono niezbędne środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji, udzielono dotacji 

dla podmiotów leczniczych na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w walkę z COVID-
19;  

 zakupiono sprzęt medyczny dedykowany do walki z epidemią COVID-19 tj. łóżka 
elektryczne, urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, sprzęt medyczny jak 
respiratory i kardiomonitory, sprzęt diagnostyczny; zakupione zostały również systemy 
kamer termowizyjnych oraz ambulanse. Przeprowadzono niezbędne prace remontowo-
budowlane pod zakupiony sprzęt. Współpracowano m.in. ze Szpitalem Wojewódzkim 
w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, 
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w  Kaliszu, Wojewódzkim 
Szpitalem Zespolonym w Lesznie oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Poznaniu;   

 w zakresie realizacji budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) 
wraz z jego wyposażeniem :   

 zawarto 3 umowy na wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt 
medyczny (anestezjologiczny, zabiegowy, diagnostyczny); umowy są w trakcie realizacji; 

 przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia Wielkopolskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny i niemedyczny. W trakcie realizacji są 
postępowania na wyposażenie WCZD w sprzęt medyczny, meble medyczne oraz na dostawę 
sprzętu medycznego-rehabilitacyjnego;  

 kontynuowano realizację umów zawartych w latach 2018 i 2019, w skład których wchodzą: 
umowa zawarta z Generalnym Wykonawcą na budowę inwestycji; umowa na sprawowanie 
pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego, umowa na usługę Inwestora Zastępczego, 
umowa na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 4 szt. tablic informacyjnych, 
umowa na wykonanie multimedialnej dokumentacji procesu budowy Wielkopolskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka; 

 w ramach wyposażenia środowisk informatycznych jednostek medycznych, dla ułatwienia wdrażania 
EDM, w 2020r. zawarto umowy na dostawę, instalację i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania 
Komunikacyjnego oraz dostawę Systemu Autoryzacji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 34 
szpitalami powiatowymi i miejskimi (Partnerami), 28 powiatami województwa wielkopolskiego 
(Partnerami Finansującymi), Miastem Poznań (Partnerem Finansującym) oraz 19 podmiotami 
leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego (Uczestnicy Projektu). W wyniku 
realizacji Projektu utworzony zostanie system za pomocą, którego udostępnione zostaną Pacjentom 
dwie usługi: e – Rejestracji i e- Dokumentacji;  

 prace nad utworzeniem w Wielkopolskim Centrum Onkologii możliwości realizacji procedury 
napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów we 
współpracy jednostek: Centrum Wysokich Technologii w Świerku "HITEC ŚWIERK", Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 264,7 mln zł.  
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UWAGI: W 2020 r. realizacja inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów była utrudniona 

w wyniku epidemii COVID-19 m.in. z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia inwestycji 

w szpitalach przekształconych na jednoimienne lub na oddziałach przekształconych na „covidowe”, 

zachorowania na SARS-CoV-2 wśród pracowników firm budowlanych i remontowych, ograniczone 

zasoby na rynku, opóźnienia dostaw oraz długi czas oczekiwania na dostawy: środków ochrony 

osobistej, sprzętu i aparatury medycznej. Utrudnienia i przesunięcia terminów realizacji do 2021r. 

wystąpiły również w przypadku pozostałych projektów z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią 

SARS-COV-2.  

 

3.2.3. Kultura 

Zagadnienia związane z utrzymaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego Wielkopolski oraz 

promowaniem udziału mieszkańców w życiu kulturalnym regionu porusza Program opieki nad 

zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020. Podstawą prawną opracowania Programu 

jest ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Głównym zamierzeniem 

Programu jest określenie warunków organizacyjnych i finansowych w zakresie kompetencji Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, służących kontynuacji działań ochrony i poprawy stanu zasobów 

lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także podejmowanie 

przedsięwzięć zwiększających ich atrakcyjność. Cele te korespondują z  celem strategicznym 2. SRWW 

2030 Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 

celem operacyjnym 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu. 

 
Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programu 

L.p. Podejmowane działania 

1 Wykorzystanie rezerwy celowej na dofinansowanie konserwacji muzealiów, będących na stanie 
muzeów, dla których organizatorem jest SWW  

2 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy 
ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku;  

3 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele 
kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem  

4 Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard  
5 Utworzenie nowej instytucji kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nazwą Pałac 

Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze  
6 Modernizacja siedziby Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus  

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  

 wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczono na konserwację 240 muzealiów, wpisanych do 
inwentarzy muzealnych lub przechowywanych w magazynach. Po przeprowadzeniu prac 
konserwatorskich, obiekty zostaną udostępnione w ramach wystaw; 

 w ramach przebudowy, modernizacji oraz termomodernizacji budynku stanowiącego siedzibę 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, 
zwiększono dostęp do usług bibliotecznych oraz zasobów kulturowych regionu;  

 w zakresie adaptacji budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacji kamienicy), 
na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca dobudowano salę studyjną, która umożliwi organizowanie 
wydarzeń artystycznych dla ok. 150 widzów. Projekt przyczyni się do ochrony i promocji polskiej 
sztuki tańca i polskiego teatru tańca; 

 w ramach przebudowy i rozbudowy obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury 
Oskard, stworzono nowoczesną infrastrukturę kulturalną oraz podniesiono jakość świadczonych 
usług kulturalnych i artystycznych; 

 utworzono nową instytucję kultury pn. Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, której 
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przedmiotem działalności jest upamiętnianie i upowszechnianie dziedzictwa Generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego oraz twórców i kontynuatorów pracy organicznej; 

 zmodernizowano siedzibę Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, umożliwiając bieżącą 
pracę Orkiestry w warunkach odpowiadających obowiązującym normom budowlanym. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 46,6mln zł.  

 

UWAGI: Ograniczenia w realizacji wyżej wskazanych działań wynikały m.in. z  niewystarczającej ilości 

środków finansowych w stosunku do oczekiwań wnioskodawców w zakresie wspierania zadań 

publicznych w dziedzinie kultury, a także zwiększenia wartości zadań w trakcie realizacji prac przy 

obiekcie na ul. Prusa 3 w Poznaniu, kamienicy przy ul. Taczaka w Poznaniu oraz Domu Kultury Oskard 

w  Koninie. Wystąpiły również problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wyłonienia wykonawcy 

zadania w ramach prac modernizacyjnych siedziby Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus.  

 
Inne działania realizowane w 2020 roku w obszarze kultury (nie wynikające z ww. Programu) 

L.p. Podejmowane działania 

1 Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego: 

 w dziedzinie kultury w roku 2020
28

;  

 w dziedzinie kultury w latach 2019-2023
29

; 

 w dziedzinie kultury w latach 2020-2022
30

 

2 Realizacja programu „Ambasador Wielkopolskiej Kultury”  

3 Działanie na rzecz promocji Województwa Wielkopolskiego poprzez wydawanie portalu 
Kulturaupodstaw.pl  

4 Realizacja programu „Kultura w drodze” 

5 Realizacja programu „Goście Radziwiłłów”  

6 Wydanie książki o walorach kulturowych regionu, której adresatami są dzieci  

7 Wykorzystanie rezerwy celowej: 

 na dofinansowanie wkładu własnego do zadań instytucji kultury, które otrzymały dotacje 
zewnętrzne  

 na dofinansowanie prezentacji spektakli i koncertów przez instytucje artystyczne 
samorządu Województwa Wielkopolskiego w Regionalnym Centrum Kultury „Fabryka 
Emocji” w Pile  

8 Organizacja obchodów 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Poznaniu 

9 Organizacja Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich 

10 Organizacja 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego 

11 Organizacja 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach przeprowadzonych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania 
zadań publicznych: 

 do konkursu w dziedzinie kultury w roku 2020 wpłynęły 372 oferty, dofinansowano 199 
projektów zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i lokalnym (przeznaczonych dla 
małych ośrodków, oddalonych od centrów kultury) promujące np. kulturalne ikony regionu, 
wydawnictwa, literaturę; 

 do konkursu w dziedzinie kultury na lata 2019-2023 wpłynęło 51 ofert, dofinansowano 17 
podmiotów. Celem konkursu było wsparcie przede wszystkim muzycznych i teatralnych 

                                                           
28

 Działanie realizuje również Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
29

 Działanie realizuje również  Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023. 
30

 j.w. 
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festiwali i konkursów; 
 do konkursu w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 wpłynęło 90 ofert, dofinansowano 19 

projektów. Celem konkursu było wsparcie przede wszystkim muzycznych i teatralnych 
festiwali i konkursów;  

 w ramach programu „Ambasador Wielkopolskiej Kultury” wyłonionych zostało 13 podmiotów, 
prowadzących działalność muzyczną, folklorystyczną, taneczną i teatralną - na skutek epidemii 
koronawirusa przeprowadzono 2 prezentacje; 

 portal Kulturaupodstaw.pl promuje wielkopolskich twórców i animatorów i zwiększa rolę kultury 
w życiu mieszkańców; czytany jest przez kilkanaście tysięcy osób miesięcznie; w czasie pandemii 
udostępniał  transmisje ze spektakli, koncertów, wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych; 

 w ramach programu „Kultura w drodze” wspartych zostało 40 projektów, spośród których 
zrealizowano 38 projektów; program niwelował dysproporcje w dostępie do kultury pomiędzy 
mieszkańcami małych i dużych ośrodków; 

 w ramach programu „Goście Radziwiłłów” zainicjowano działalność rezydencji literackiej w Pałacu 
Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej oraz stworzono możliwość 
twórczej pracy dla 6 osób, które napisały utwory poetyckie i prozatorskie; 

 wydano książkę „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”, napisaną przez Malinę 
Prześlugę i zilustrowaną przez Alicję Kocurek, która popularyzuje wiedzę o regionie wśród młodych 
czytelników; 

 w ramach utworzonych rezerw cenowych: 
 podjęto przez instytucje kultury realizację 26 zadań finansowanych z dotacji zewnętrznych 

oraz środków przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na uzupełnienie 
wkładów własnych; 

 dofinansowano planowane prezentacje 8 spektakli i koncertów przez 7 instytucji 
artystycznych samorządu Województwa Wielkopolskiego w Regionalnym Centrum Kultury 
„Fabryka Emocji” w Pile – wprowadzony stan epidemii spowodował, że 1 planowany koncert 
nie odbył się i 1 planowany spektakl nie został zaprezentowany;  

 z okazji obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej:  
 na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz serwisu gloswielkopolski.pl od 21 marca do 25 

kwietnia 2020 roku został wyemitowany cykl medialny pn. „Nieśmiertelni…”, w ramach 
którego stworzono i wyemitowano ok. 20-minutowy fabularyzowany film dokumentalny 
nawiązujący do obchodów 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej; 

 opublikowano apele Marszałka Województwa Wielkopolskiego na łamach: „Gazety 
Wyborczej”, „Głosu Wielkopolskiego”, „Monitora Wielkopolskiego” oraz na stronie 
internetowej i fanpage Urzędu Marszałkowskiego, a na elewacji budynku Urzędu 
Marszałkowskiego zamontowano ekspozycję tematyczną, składającą się z 5 banerów, 
nawiązującą do rocznicy; 

 wydano komunikat, który dotarł do osób przemieszczających się przed wejściem głównym 
do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, odbiorców prasy w formie drukowanej 
i elektronicznej oraz użytkowników strony www i fanpage Urzędu Marszałkowskiego;  

 w ramach Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich wydano komunikat z podziękowaniami Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, który dotarł do odbiorców prasy („Gazeta Wyborcza” i „Głos 
Wielkopolski”), stacji telewizyjnych (WTK i TVP Poznań) oraz użytkowników strony www i fanpage 
Urzędu Marszałkowskiego;  

 w zakresie obchodów 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego przy pomniku 
Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowane zostały uroczystości z udziałem wojskowej asysty 
honorowej w bardzo ograniczonym zakresie oraz skierowano do mieszkańców informację prasową 
o uroczystościach przy pomniku w prasie regionalnej oraz w Internecie;  

 w ramach obchodów 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego:  
 przeprowadzona została kampania promocyjna skierowana do mieszkańców Wielkopolski za 

pośrednictwem serwisu 27grudnia.pl oraz na łamach „Głosu Wielkopolskiego” i „Monitora 
Wielkopolskiego”. Ukazały się liczne materiały i relacje w mediach regionalnych oraz 
w Internecie (serwisy tematyczne, media społecznościowe, itp.). Odbiorcami akcji było 
kilkadziesiąt tysięcy użytkowników Internetu oraz czytelników wydań papierowych: „Głosu 
Wielkopolskiego” i „Monitora Wielkopolskiego”, którzy aktywnie włączyli się 
w organizowane w ramach kampanii działań upamiętniających 102. rocznicę wybuchu 
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Powstania Wielkopolskiego; 
 transmitowano uroczystości pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, które obejrzały 

1773 osoby, a film „Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” - 2572 osoby. 
Komunikat rocznicowy dotarł również do osób przemieszczających się przed wejściem 
głównym do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, które miały okazję zapoznać się z treścią 
prezentowanej ekspozycji. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 6,2 mln zł. 

UWAGI: Ograniczeniami w realizacji wyżej wskazanych działań były m.in. dysproporcje w zakresie 

kosztów prezentacji artystycznych w kraju i poza granicami, odwołane wydarzenia artystyczne na 

skutek epidemii koronawirusa, dysproporcje w zakresie zainteresowania kulturą w większych 

i mniejszych ośrodkach oraz mała liczba twórców lokalnych, mogących przygotować wartościowe 

utwory literackie. Utrudnienia wynikały również z późnych terminów rozstrzygania o przyznaniu 

dotacji przez podmioty zewnętrzne, konieczności wykonania skomplikowanych procedur 

konserwatorskich w krótkim czasie, a także ograniczonych środków oraz uwarunkowań 

infrastrukturalnych w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. 

 

3.2.4. Społeczeństwo obywatelskie 

Istotnym potencjałem, jaki należy wzmacniać dla osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu 

życia, jest samoorganizacja i świadome uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym. Przejawem 

wykształconego społeczeństwa obywatelskiego jest m.in. znaczna aktywność społeczna mieszkańców, 

działalność organizacji pozarządowych i innych instytucji non-profit, wolontariat i współpraca na rzecz 

dobra wspólnoty lokalnej/regionalnej. Na poziomie regionalnym obowiązywały w 2020 roku 2 

dokumenty określające współpracę SWW z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego: Wieloletni program współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 oraz Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020.  

 Programy współpracy na poszczególne lata opracowywane są corocznie, zgodnie z zapisami 

ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Programy 

wyznaczają obszary współpracy i zwiększania wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki 

społecznej, gospodarczej i kulturalnej: m.in. ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie 

uzależnieniom, utrwalanie dziedzictwa kulturowego i ochrona tożsamości regionalnej, wsparcie 

turystyki, krajoznawstwa, sportu, włączenia społecznego i równego dostępu do usług edukacyjnych, 

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, wsparcie rodziny „3+”, otoczenia osób starszych, 

szerzenia regionalnego patriotyzmu, rozwój obszarów wiejskich, ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Ponadto w Programach wyróżnia się działalność na rzecz 

współpracy terytorialnej, a także w zakresie integracji europejskiej. Zakres omawianych dokumentów 

koresponduje z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi SRWW 2030: 

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 OP 1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia 

 OP 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 Cel ST 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 
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 OP 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie 

 OP 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom 

 OP 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu 

 Cel ST 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski   

 OP 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski 

 CEL ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

 OP 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług 

 OP 4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju. 

Zgodnie z ww. ustawą, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok poprzedni przedłożone powinno zostać Sejmikowi Województwa do końca 

maja. W związku z tym, że sprawozdania z realizacji ww. Programów oraz niniejszy raport będą 

tematami majowego posiedzenia Sejmiku WW, w niniejszym Raporcie nie zamieszczono szerszej 

informacji z ich realizacji. W tym miejscu można wskazać łączną kwotę na realizację zadań w ramach 

ww. Programów: 

 na realizację zadań wynikających z Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020 przeznaczono nie mniej niż 10 000 000 zł;  

 na realizację zadań wynikających z Wieloletniego programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 przeznaczono nie 

mniej niż 9 000 000 zł. 

Zrealizowane działania przyczyniły się do wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich NGO, 

zwiększyły efektywność realizowanych zadań publicznych i poprawiły ich jakość.  

 

3.2.5. Sport i turystka 

W zakresie wsparcia rozwoju turystyki w województwie do 2020 roku obowiązywała Strategia 

rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, w której określono wizję rozwoju 

sektora turystyki w czterech obszarach priorytetowych , tj.: produkty turystyczne, kapitał ludzki, nowe 

technologie, infrastruktura. Przyjęte obszary priorytetowe pozwoliły na określenie dla każdego z nich 

konkretnych celów strategicznych i celów operacyjnych. Cele wymienionego dokumentu korespondują 

z następującymi celami SRWW 2030: 

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 OP 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 OP 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 Cel ST 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

 OP 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom 

 OP 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu 

 Cel ST 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski   

 OP 3.1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej województwa 

 OP 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski. 

Kluczowym partnerem Samorządu WW we wdrażaniu Strategii była Wielkopolska Organizacja 

Turystyczna (WOT). Cele i kierunki działań wskazane w Strategii stanowiły podstawowe cele działań 

WOT i ujmowane były priorytetowo w programie pracy na dany rok. Jednocześnie, jako stowarzyszenie 
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skupiające różnych interesariuszy rynku turystycznego (samorząd województwa, samorządy lokalne, 

przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, świat nauki), WOT stanowiła naturalną platformę 

współpracy i miała możliwość integrowania działań poszczególnych partnerów, zapewniając skuteczną 

realizację celów strategicznych. Wdrażanie Strategii odbywało się w dużej mierze w drodze współpracy 

z głównymi interesariuszami, do których należały: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz 

szeroko rozumiane instytucje otoczenia rynkowego. 

 
Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Strategii 

L.p. Podejmowane działania 

1 Wzmacnianie i utrzymanie roli kreatywnej i koordynacyjnej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
(WOT)   

2 Realizacja projektu: „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa 
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”  

3 Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej ze środków budżetu województwa wielkopolskiego 
poprzez przekazywanie pomocy finansowej JST – tworzenie i rozwój infrastruktury umożliwiającej 
uprawianie poszczególnych form turystyki   

4 Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań 
publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

31
  

5 Odnawianie oznakowania Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych i dostosowywanie przebiegu 
szlaków m.in. do zmieniającej się infrastruktury drogowo-komunikacyjnej  

6 Aktywizacja gospodarcza i turystyczna na obszarze Międzynarodowej Drogi Wodnej E70  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach działalności WOT sfinansowano: 
 udział w targach Tour Salon 2020 w Poznaniu, Letnim Targu Rodzinnym w Poznaniu, 

Wielkopolskim Pikniku Turystycznym w Poznaniu, Kiermaszu Rzemieślniczym Smak 
i Tradycja w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, Festynie „Moja Droga” 
w Grzybowie, Festiwalu „Nauka z Pałacem w Tle” w Jabłonnej k. Warszawy oraz udział 
w targach online Beijing International Tourism Expo w Pekinie i WTM w Londynie; 

 druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, utrzymanie i przebudowę stron 
internetowych (wot.org.pl, Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz serwisu wielkopolska.travel), 
prowadzenie profili w mediach społecznościowych  (Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn), organizację 6 wizyt studyjnych i współpracę z blogerami, organizację 1 szkolenia 
stacjonarnego, 8 webinariów oraz konferencji ”TURYSTA 2020”, konserwację znaków 
informacji turystycznej, publikację artykułów promocyjnych; 1 kampanię promocyjną 
Wielkopolski; 

 wkład własny WOT w realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla 
osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego”, 
współfinansowanego z budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju; 

 efektem realizacji projektu: „Rozwój kluczowego szlaku…” było: 
 zakończenie prac modernizacyjnych w Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego 

w Pobiedziskach; 
 uzyskanie wzrostu liczby zabytków nieruchomych objętym dofinansowaniem o 3 zabytki 

(poziom zrealizowany w 2018 i 2019 roku); 

 w ramach wsparcia rozwoju infrastruktury turystycznej przekazano pomoc finansową na realizację 11 
projektów (w tym 1 z dziedziny turystyki wodnej oraz 3 projektów z zakresu turystyki rowerowej) 
realizowanych przez JST z terenu województwa wielkopolskiego; 

  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa 
przeprowadzono 6 otwartych konkursów ofert, w których wyłoniono 21 zadań oraz zrealizowano 11 
z nich;   

 wykonano projekt odnowienia oznakowania Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, w tym: 

                                                           
31

 Działanie realizuje również Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
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 opracowano projekt odnowienia oznakowania dla całego Szlaku Stu Jezior o długości 119 km; 
 wykonano i zatwierdzono projekty stałej organizacji ruchu dla: Piastowskiego Traktu 

Rowerowego o długości 104 km oraz całego Szlaku Stu Jezior o długości 119 km; 

 w ramach aktywizacji gospodarczej i turystycznej obszaru Międzynarodowej Drogi Wodnej E70: 
 kontynuowano promocję rewitalizacji wielkopolskiego odcinka drogi wodnej MDW E70, 

rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek; 
 realizowano działania informacyjne (opracowano projekty graficzne map przebiegu 

planowanej drogi wodnej; opracowano projekt graficzny i druk kalendarzy promujących 
planowany polski odcinek MDW E70; zakupiono gadżety promocyjne; emitowano spoty 
promocyjne w Polsat News); 

 realizowano kampanię społeczną i promocyjną na rynkach krajowych i zagranicznych, 
w tym: 

o wzięto udział w Targach Turystycznych „Piknik nad Odrą” w Szczecinie; 
o wzięto udział w VIII edycji śląskich targów turystycznych Atrakcje Regionów 

w Chorzowie; 
o wykonano stoisko wystawiennicze promujące MDW E70; 
o publikowano artykuły prasowe w „Wiadomościach Turystycznych” oraz 

w magazynie „WIATR”; 
o zaktualizowano stronę internetową.www.mdwe70.pl i przedłużono domenę 

mdwe70.pl na 3 lata.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 3,9 mln zł.  
 

UWAGI: W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 część projektów zaplanowanych na 2020 rok 

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa zostało odwołanych, a inne wymagały dostosowania do 

obowiązujących wymogów sanitarnych. Działania zrealizowane wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi sprzyjały tworzeniu atrakcyjnej i kompleksowej oferty, zapewniającej bezpieczne 

uprawianie turystyki. Wpłynęły również na rozwój ruchu turystycznego oraz promocję aktywnego 

spędzania czasu wolnego i zasad zdrowego stylu życia wśród Wielkopolan. Składka członkowska 

województwa wielkopolskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej pozwoliła na sprawną 

realizację działań statutowych WOT oraz wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych. Nastąpił wzrost liczby członków WOT do 104 na koniec 2020 roku (w porównaniu z 95 

wg stanu na 31.12.2019). Ponadto wzbogacono ofertę turystyczno-kulturową Szlaku Piastowskiego 

oraz zwiększono jego atrakcyjność turystyczną. Projekt odnowienia oznakowania Wielkopolskiego 

Systemu Szlaków Rowerowych objął łącznie 223 km szlaków rowerowych należących do systemu 

zarządzanego przez SWW. 

 

Inne działania realizowane w 2020 roku w obszarze sportu (nie wynikające z ww. Strategii) 

L.p. Podejmowane działania 

1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
32

:  

 organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie 
wojewódzkim (zawarto umowy wieloletnie)  

 programy sportu powszechnego (zawarto umowy wieloletnie)  

 poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego  

 konkurs na organizację na terenie województwa wielkopolskiego imprez sportowych lub 
jednolitych tematycznie cykli imprez  

2 Realizacja programu „Szatnia na Medal”  

                                                           
32

 Działanie realizowane w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020. oraz Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023. 
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3 Stypendia sportowe SWW (młodzieżowe oraz olimpijskie)
33

  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (klubami sportowymi, stowarzyszeniami 
kultury fizycznej oraz związkami sportowymi) 

 zawarto 12 umów 5-cio letnich na okres 2019-2023 z organizacjami pozarządowymi w 9 
obszarach sportu; 

 zlecono organizację wydarzeń sportowych: Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 
(w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego żaden maraton się nie odbył), Grand Prix 
Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym (odbyło się 5 z zaplanowanych 9 zawodów 
pływackich), Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne, Wielkopolski Turniej Orlika ( turniej 
nie odbył się z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego); 

 wyremontowano lub doposażono 15 obiektów sportowych, którymi dysponują kluby 
sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej; 

 wsparto organizację 47 imprez sportowych - ze względu na stan zagrożenia epidemicznego 
nie mogło się odbyć 10 z 57 dofinansowanych w 25 różnych dyscyplinach imprez 
sportowych;  

 poprawiono warunki do uprawiania sportu poprzez dofinansowanie 60 zadań remontowych 
i budowlanych obiektów sportowych, w tym wyremontowanych obiektów szatniowo sanitarnych (43) 
oraz nowych obiektów wybudowanych (17), w ramach pomocy finansowej dla JST; 

 udzielono bezpośredniego wsparcia sportowcom zawodowym (19 stypendiów „olimpijskich”) oraz 
młodzieżowym (54 stypendystów) w ramach systemu stypendialnego (okres 12 miesięcy). 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku ponad 33,0 mln zł.  

UWAGI: Względy finansowe stanowiły główną przyczynę utraty utalentowanych sportowców 

w ostatnich latach. Program stypendiów sportowych ma służyć zapobieganiu trwonienia potencjału 

sportowego województwa. 

Zadania Programu „Szatnia na Medal” przyczyniły się do budowy pozytywnego wizerunku sportu 

kojarzonego ze zdrowiem i higieną oraz w znaczny sposób poprawiły warunki ogólnodostępnych 

budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych.  

W związku z stanem zagrożenia epidemicznego, część zaplanowanych zawodów nie odbyła się ale 

szkolenie i współzawodnictwo sportowe zostało zrealizowane przy zachowaniu określonego 

przepisami reżimu sanitarnego oraz kontynuowany był proces szkolenia młodzieży.  

Kluczowym problemem dla klubów i stowarzyszeń w kontekście realizacji zadań remontowych 

było posiadanie dokumentu potwierdzającego wieloletnie prawo dysponowania obiektem/terenem 

podlegającym remontowi/doposażeniu.  

 

3.3. Gospodarka 

Nawiązując do przyporządkowania dokumentów do obszarów tematycznych, w tej części 

podrozdziału zostały omówione dokumenty programowe i podejmowane kluczowe inicjatywy 

z zakresu rynku pracy, edukacji, konkurencyjności i innowacyjności, a także rolnictwa i obszarów 

wiejskich.  

3.3.1. Rynek pracy 

Do 2020 roku w obszarze polityki rynku pracy w Wielkopolsce, obowiązywała Strategia 

Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. W Strategii określono priorytetowe 

obszary wsparcia, wśród których znalazły się: zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców, m.in. 

                                                           
33

 j.w. 



 
68 

przez pomoc w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, tworzenie nowych miejsc pracy, promocję 

postaw przedsiębiorczych i aktywizację ludzi młodych, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania 

systemu edukacji w szkolnictwie zawodowym do potrzeb rynku pracy oraz osób starszych poprzez 

inwestowanie w edukację i kształcenie ustawiczne. W Strategii zwraca się uwagę na rozwój 

przedsiębiorczości społecznej oraz podkreśla istotność interwencji skierowanej do odbiorców 

z obszarów wiejskich i ośrodków lokalnych. Cele wskazane w Strategii korespondują z następującymi 

celami strategicznymi i operacyjnymi SRWW 2030: 

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia 

 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 Cel ST 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie 

 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom. 

Dokumentem wdrożeniowym w odniesieniu do Strategii zatrudnienia był Plan Działań na Rzecz 

Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2020 rok34, który został sformułowany na podstawie 

Założeń programowo-organizacyjnych do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 

rok 2020.  

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach ww. dokumentów 

L.p. Podejmowane działania 

1 
Ustalenie dla samorządów powiatowych województwa wielkopolskiego, według kryteriów określonych 
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  

2 
Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez finansowanie działań aktywizacyjnych 
realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (PUP)  

3 

W ramach realizacji projektów aktywizacji zawodowej i społecznej  ze środków unijnych:  
 Realizacja Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1. oraz realizacja Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER);  

 Realizacja Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 
projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa 
w ramach WRPO 2014+;  

 Realizacja Działania 7.1 Aktywna integracja, Podziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe w ramach WRPO 2014+;  

 Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez wspieranie mobilności międzynarodowej (EURES); 
 Rekrutacja i zatrudnienie osób z grup ryzyka społecznego przez Agencję Rozwoju Regionalnego 

SA w Koninie;  
 Projekty realizowane w ramach Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego 

SA: „Własna firma – Inspiracją na Życie”,  „Rozwój Sektora MŚP i ich pracowników z subregionu 
pilskiego”, „Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców 
i pracowników z subregionu pilskiego”  

4 Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  

5 Ochrona miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19  

6 
Wspieranie kształcenia ustawicznego w regionie poprzez wykorzystanie środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (KFS); prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)  

7 W ramach koordynacji i monitoringu: 

                                                           
34

 Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. 
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 Określenie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. 
Opracowywanie analiz dotyczących rynku pracy;  

 Monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych na wielkopolskim rynku pracy oraz 
zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje;  

 Monitorowanie polityk publicznych w ramach sieci Wielkopolskiego Regionalnego 
Obserwatorum Terytorialnego (WROT)   

8 
Pośrednictwo pracy - wydawanie certyfikatów uprawniających do prowadzenia agencji zatrudnienia na 
terenie województwa  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 SWW otrzymał w 2020 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej kwotę 125 716,2 tys. zł, w tym 101 180,4 tys. zł na realizację 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – WRPO 2014+ oraz PO WER 
2014-2020. Środki te podzielono, z zastosowaniem kryteriów

35
, na 31 samorządów powiatowych 

województwa wielkopolskiego; 

 w  ramach wspierania aktywizacji zawodowej przez PUP: 
 przeprowadzono nabór na środki z rezerwy Funduszu Pracy, w wyniku którego 

rozdysponowano pomiędzy samorządy powiatowe Wielkopolski łącznie 28 386,7 tys. zł na 
programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych; 

 utworzono Tarczę Antykryzysową w celu zapobiegania i przeciwdziałania skutkom COVID-19; 
 przeznaczono kwotę dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 1 776 529,0 tys. zł 

na finansowanie przez PUP zadań określonych w ustawie „covidowej”
36

; 

 wspierano aktywizację zawodową i społeczną ze środków unijnych, w tym: 
 (Działanie 1.1 i 1.2. POWER) 

o ze środków PO WER w 2020 r. łącznie rozliczono wydatki w wysokości 82,0 mln zł. 
W latach 2015-2020 wsparciem objęto 60 975 osób w wieku 15-29 lat. W zakresie 
projektów udzielono pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń 
i kursów, staży i praktyk, a także udzielono 7 364 bezzwrotnych dotacji na założenie 
własnej działalności gospodarczej. 33 762 uczestników podjęło pracę, a 10 338 osób 
uzyskało kwalifikacje; 

o na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w 2020r. 
w ramach projektów Poddziałania 1.1.1 PO WER przeznaczono prawie 63,6 mln zł. 
Dzięki tym środkom planowano udzielić dofinansowania do wynagrodzeń lub 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (STW) ok 15 tys. osób. 
Wydatkowane w tym celu środki są sukcesywnie rozliczane. Ostateczna kwota 
wykorzystanych na ten cel środków i liczba osób objętych tą formą wsparcia w 2020 
r. będzie znana po zatwierdzeniu wszystkich wniosków o płatność rozliczających 
poniesione wydatki; 

 (Działanie 6.1. i 6.2. WRPO): 
o ze środków WRPO 2014+ od 2015 do końca 2020 roku, wsparcie otrzymało 45 986 

osób (osoby w wieku powyżej 29 r.ż. w trudnej sytuacji na rynku pracy). 
W projektach w latach 2015-2020 udzielono 5 567 bezzwrotnych dotacji na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 23 529 uczestników podjęło 
zatrudnienie, a 13 155 osób uzyskało kwalifikacje; 

o na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w 2020 r. 
w ramach projektów Działania 6.1 WRPO przeznaczono ok. 61,36 mln zł. Dzięki 
środkom planowano dofinansować wynagrodzenia lub koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej (STW) dla ponad 14 tys. osób. Wydatkowane w 2020 r. 
w tym celu środki są sukcesywnie rozliczane. Ostateczna kwota wykorzystanych na 
ten cel środków i liczba osób objętych tą formą wsparcia w 2020 r. będzie znana po 

                                                           
35

 Uchwała nr. XII/226/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów 
powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań. 
36

 art. 15 zzb - 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.  
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zatwierdzeniu wszystkich wniosków o płatność rozliczających poniesione wydatki; 
 (Działanie 7.1.) w latach 2015-2020 w ramach aktywnej integracji z WRPO 2014+ wsparcie 

otrzymało 21 522 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami (7 426), osoby powyżej 54 r.ż. (4 586 osób), mieszkańcy obszarów 
wiejskich (11 266). 13 844 osób uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje, a kolejne 3 
322 podjęło pracę; 

 w ramach aktywizacji osób bezrobotnych przez sieć EURES WUP, w 2020r. dysponowano 224 
ofertami pracy i 1751 miejscami pracy. Wydano 3 503 decyzji administracyjnych. Ponadto 
monitorowano również proces zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa ze 
szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy; 

 w ramach rekrutacji i zatrudnienia osób z grup ryzyka społecznego przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego SA w Koninie: zatrudniono 425 osób, w znaczącej większości (ok. 95%) nie 
posiadających stałej pracy, bezrobotnych i/lub zarejestrowanych w PUP;  

 w ramach działalności Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA: 
o projekt „Własna firma – Inspiracją na Życie”: samozatrudnienie 45 osób, w tym 18 

bezrobotnych i 27 osób nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia z 8 gmin 
województwa wielkopolskiego; 

o projekt „Rozwój Sektora MŚP i ich pracowników z subregionu pilskiego”: uzyskanie 
kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 1321 pracowników, w tym w szczególności 
osób w wieku 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach oddelegowanych przez 
pracodawców – przedsiębiorstwa z sektora MŚP z subregionu pilskiego;  

o projekt „Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców 
i pracowników z subregionu pilskiego”: wzrost kompetencji lub kwalifikacji przez 1600 
(784 mężczyzn i 816 kobiet) przedsiębiorców i ich pracowników z 530 MŚP, 
z subregionu pilskiego.  

 w ramach ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłacono 
świadczenia z tytułu wynagrodzeń, odpraw pieniężnych, odszkodowań za skrócenie okresu 
wypowiedzenia oraz ekwiwalentów za urlop na sumę 10 112 661,06 zł na rzecz 1 065 pracowników, 
którzy byli zatrudnieni przez 50 niewypłacalnych pracodawców;  

 w ramach ochrony miejsc pracy w związku w wystąpieniem COVID-19 pracodawcy złożyli 10.308 
wniosków. Łącznie na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
wypłacono świadczenia w kwocie 1 190 108 529,85 zł na rzecz 307 044 pracowników; 

 w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego, wsparcie z KFS umożliwiło objęcie dokształcaniem 
10 414 osób pracujących z Wielkopolski; 

 w zakresie koordynacji i monitoringu: 
 przygotowano Ocenę sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie 

polityki rynku pracy w 2019 roku, Ocenę sytuacji absolwentów szkół województwa 
wielkopolskiego rocznik 2018/2019 na rynku pracy , a także prowadzono stały monitoring 
lokalnych rynków pracy; 

 Na podstawie zgromadzonych informacji opracowano i rozpowszechniono publikacje: 
o Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu (kwartalnie), 
o Edukacja i potrzeby rynku pracy w Wielkopolsce w 2019 roku (analiza zapotrzebowania 

na pracę zgłoszonego do PSZ w 2019 r., analiza szkolnictwa branżowego) oraz Przegląd 
zagadnień kształtujących rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2020 r. (analiza 
kwalifikacji i kompetencji występujących w ofertach pracy w PUP; raport dotyczy 
zatrudniania cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej, analiza dotyczy rynku 
pracy wobec COVID-19); 

o Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ 
i osób 60+ - wyniki badania zleconego z 2019 r.; 

o ekspertyza Zmiany na rynku pracy w województwie wielkopolskim związane 
z wystąpieniem pandemii koronawirusa w 2020 r.; 

 zrealizowano badanie dotyczące zapotrzebowania na zawody na wielkopolskim rynku pracy, 
tj.: Barometr Zawodów 2021; 

 prowadzono współpracę z innymi jednostkami badawczo-analitycznymi z województwa 
wielkopolskiego w ramach sieci WROT (Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium 
Terytorialne). Konsultowano 2 opracowania: ekspertyza pn. „Wyzwania przyszłości i trendy 
globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy” 
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oraz „Koncepcja aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w województwie 
wielkopolskim”. Przygotowano także publikację do Biuletynu WROT „Srebrna Wielkopolska – 
aktywność zawodowa osób 50+ i 60 + w regionie”. 

 prowadzono Rejestr Agencji Zatrudnienia – na koniec 2020 roku w województwie działalność 
prowadziło 1046 agencji zatrudnienia. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 1 648,5 mln zł.  

UWAGI:  Ze względu na nieoczekiwaną sytuację epidemiczną panującą w kraju, wystąpiły trudności 

w realizowaniu założonych form aktywizacji zawodowej (zaktywizowano o 5 868 osób bezrobotnych 

mniej niż w roku poprzednim) oraz nastąpił bardzo wysoki przyrost liczby bezrobotnych (w przeciągu 

roku do powiatowych rejestrów przybyło 14 645 osób). Pandemia COVID-19 spowodowała również 

opóźnienia w realizacji projektów oraz rozliczenia środków, brak możliwości objęcia ochroną 

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych części poszkodowanych pracowników, 

utrudnienia w realizacji działań promocyjnych w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 

konieczność modyfikacji działań, dostosowanie formy badania Barometr Zawodów do sytuacji 

epidemiologicznej, utrudnione rekrutacje pracowników zagranicznych oraz ograniczenie współpracy 

w ramach WROT. Ponadto nie było możliwe przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-

szkoleniowych dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. W związku 

z epidemią COVID-19 powierzono do wykonywania dodatkowe zadania związane z ochroną miejsc 

pracy, co spowodowało wydłużenie terminów rozpatrywania wniosków i wykazów, a także problemy 

związane z niewystarczającą kadrą oraz zmieniającymi się nieustannie przepisami i wytycznymi.  

 

3.3.2. Edukacja 

Dokumentem kierunkowym w obszarze edukacji jest Strategia rozwoju oświaty w województwie 

wielkopolskim, której podstawowym celem jest wskazanie priorytetowych kierunków działań służących 

rozwojowi systemu edukacji w Wielkopolsce, a pośrednio także podniesieniu poziomu jakości życia 

mieszkańców, rozwojowi przedsiębiorczości i rynku pracy, podniesieniu konkurencyjności regionu 

i wsparciu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Strategia kładzie nacisk na współpracę szkół 

z lokalnym biznesem, rozwój miękkich umiejętności związanych z komunikacją międzyludzką 

i umiejętności cyfrowych oraz kształtowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych. Ponadto 

wskazane w niej działania koncentrują się na wyrównywaniu szans edukacyjnych, likwidacji barier 

w dostępie do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia oraz doskonaleniu zawodowym kadry 

pedagogicznej. Strategia odpowiada na wyzwania zdefiniowane w następujących celach strategicznych 

i operacyjnych SRWW 2030:  

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 OP 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 OP 1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia 

 OP 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 Cel ST 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

 OP 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie 

 OP 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom 

 OP 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu. 
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Celem Programu wspierania edukacji uzdolnionej wielkopolskiej młodzieży – mieszkańców 

Województwa Wielkopolskiego37 jest doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych oraz 

wzmacnianie poczucia własnej wartości, prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce 

oraz wspieranie naukowo uzdolnionej młodzieży i tym samym ułatwienie dostępu do edukacji oraz 

dóbr kulturalnych, zachęcanie młodzieży do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego 

w olimpiadach, konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także 

wspieranie kierunków kształcenia i działalności gospodarczej poprzez przygotowanie wysoko 

wykwalifikowanej kadry. Powyższe cele wpisują się w cele operacyjne SRWW 2030 w  zakresie wzrostu 

kompetencji mieszkańców i zatrudnienia (Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na 

wiedzy swoich mieszkańców). 

 

Działania podejmowane w 2020  roku w ramach ww. dokumentów 

L.p. Podejmowane działania 

1 Realizacja inwestycji w jednostkach nadzorowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

2 Doposażenie jednostek edukacyjnych w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych  

3 
Realizacja projektów „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” i „Czas zawodowców BIS – 
zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże”  

4 Realizacja projektów w ramach programu ERASMUS+ lub POWER (na zasadach programu ERASMUS+)  

5 Prowadzenie oświatowych jednostek organizacyjnych  

6  
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert i realizacja tzw. 
„małych grantów”

38
  

7 

Organizacja programów stypendialnych: Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 Jednorazowe stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych 
Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

 Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, studentów i słuchaczy zameldowanych na 
stałe na terenie województwa wielkopolskiego 

8 Organizacja XXIV Targów Edukacyjnych pod hasłem „#KreaTYwni”  

9 Realizacja konkursów w zakresie edukacji, nauki i kultury  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

  w ramach inwestycji podjętych przez jednostki nadzorowane przez SWW zakłada się efekty w postaci 
wzrostu oszczędności energii elektrycznej, redukcji emisji CO2, produkcji energii z OZE oraz poprawy 
estetyki obiektów. Najważniejsze kontynuowane inwestycje: 

 przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. 
Mostowej 6;  

 adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 
w Kaliszu;  

 termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych 
w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Gnieźnie;  

 termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (I etap);  

 doposażono 8 jednostek WSCKZiU z Gniezna, Konina, Ostrowa Wlkp., Poznania, Rawicza, Złotowa, 
Wrześni oraz jednostkę WSCEiT w Starej Łubiance w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym m.in. w laptopy 
z oprogramowaniem, drukarki, kamery, urządzenia wielofunkcyjne oraz monitor interaktywny; 

                                                           
37

 Zgodne z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży. 
38

 Działanie realizowane w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020. 
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 w zakresie realizacji projektów Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZ BIS) i „Czas 
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” (CZ BIS PiS) w 2010 roku: 

 rozwijano współpracę z 81 wielkopolskimi szkołami, które przystąpiły do projektu w zakresie 
realizacji staży zawodowych i dodatkowych zajęć w laboratoriach dla uczniów tych szkół oraz 
funkcjonowanie Systemu Zawodowcy i platformy e-learningowej, 

 1 461 uczniów rozpoczęło realizację staży u pracodawców w 29 zawodach, 
 1 325 uczniom wypłacono stypendium stażowe w ramach projektu CZ BIS, natomiast 

w ramach projektu CZ BIS PiS - 1 318 osób otrzymało dopłatę do stypendium stażowego, 
 1 074 uczniów skorzystało z dodatkowych specjalistycznych zajęć w laboratoriach 

w Poznaniu, Pile i Kaliszu (z czego 1 011 uczniów podniosło swoje umiejętności w ramach 
kompetencji po ukończeniu specjalistycznych zajęć w 2020 roku), 

 dla 1 692 uczniów przeprowadzono proces doradztwa zawodowo-edukacyjnego, 
 zrealizowano dostawę fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych wraz z ich dystrybucją 

i instalacją do 30 szkół oraz 2 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, dotychczas doposażenie otrzymało 40 szkół i 4 WSCKZiU 
(przekazany sprzęt to: 201 notebooków i 192 komputery stacjonarne, tablety graficzne, 
urządzenia wielofunkcyjne, projektory multimedialne, rutery, serwery, podręczniki), 

 podpisano 13 kolejnych listów intencyjnych w zakresie współpracy z dużymi firmami 
w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno–Gospodarczej, 

 186 nauczycieli rozpoczęło udział we wsparciu w formie studiów podyplomowych lub kursów 
kwalifikacyjnych, 

 w Systemie Zawodowcy opracowano modele referencyjne dla 70 stanowisk pracy 
powiązanych z 20 zawodami, w których kształcą się uczniowie ze szkół współpracujących 
w projekcie; 

 zrealizowano projekty w ramach programu ERASMUS+ lub POWER (na zasadach programu 
ERASMUS+) w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile  oraz 5 Centrach Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Lesznie i Koninie, czego efektem było 
zapewnienie mobilności uczniów z Wielkopolskich szkół. Dzięki wyjazdom uczniowie zdobyli nowe 
kwalifikacje, wzbogacili swoje doświadczenia i zapoznali się ze standardami pracy w zagranicznych 
przedsiębiorstwach; 

 w zakresie prowadzenia 17 oświatowych jednostek organizacyjnych dla których organem 
prowadzącym jest SWW:  

 przyjęto do WSCKZiU oraz WSCEIT (zgodnie ze stanem na 30.09.2020 r.) 2 323 słuchaczy 
i utworzono 147 oddziałów; 

 zorganizowano dzięki ODN w trybie on-line formy doskonalenia, doradztwa metodycznego 
i wspomagania nauczycieli, przeprowadzono lekcje otwarte, webinaria, szkolenia on-line. Od 
listopada 2020 r. ODN-y wydawały co miesiąc swój elektroniczny Wielkopolski Biuletyn 
Edukacyjny Edusfera #2; 

 wykorzystano różne formy i narzędzia komunikacji wirtualnej w ramach działalności 
Publicznych Bibliotek Pedagogicznych, które aktywnie działały w sieci i mediach 
społecznościowych, organizując panele dyskusyjne, wirtualne galerie czytelnicze, spotkania 
autorskie, konkursy i szkolenia on-line, a także przygotowały materiały edukacyjne dla 
nauczycieli, uczniów i rodziców w kształceniu na odległość. 

 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzymano łącznie 97 ofert, z czego środki 
przyznano 30 organizacjom (m.in. na działania w zakresie wychowania obywatelskiego, wiedzy 
o Wielkopolsce oraz samorządzie terytorialnym, nauki języka polskiego, wzorca uczestnictwa w życiu 
społecznym, promocji szkolnictwa zawodowego i rozwijania talentów); 

 w zakresie organizacji programów stypendialnych zrealizowano: 
 84 stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z czego dla uczniów 29 

stypendiów oraz studentów 55 stypendiów wyróżniających się nieprzeciętnymi osiągnięciami; 
 295 jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla słuchaczy Wielkopolskich 

Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; 
 250 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 188 stypendiów dla studentów 

pobierających naukę w trybie dziennym, zameldowanych na stałe na terenie Wielkopolski, 
osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz pozostających w trudnych warunkach 
materialnych; 

 zorganizowano XXIV Targi Edukacyjne pod hasłem „#KreaTYwni”, w ramach których swoją ofertę 
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edukacyjną zaprezentowało 220 wystawców, w tym 178 szkół i uczelni. Przy ich organizacji odbyła się 
również konferencja naukowa pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Pana Marka Woźniaka Szkoła jutra - dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy. W 63 
wykładach z udziałem wybitnych prelegentów uczestniczyło ponad 1600 osób. Targi odwiedziło łącznie 
38 tysięcy ludzi; 

 przeprowadzono we współpracy z nadzorowanymi jednostkami 5 konkursów o tematyce edukacyjnej, 
naukowej, kulturowej, artystycznej, w których udział wzięło ponad 850 osób:  

1) Konkurs Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej                                      
i sportowej; 

2) Konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa; 
3) Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz; 
4) Konkurs fotograficzny „W centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”; 
5) Konkurs „Wirtualna lekcja”. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 54,3.  

UWAGI: Niestabilna sytuacja związana z obostrzeniami i ograniczeniami wprowadzonymi w związku 

z epidemią COVID-19 utrudniała realizację zadań w dziedzinie edukacji, tj. zajęcia specjalistyczne, staże 

u pracodawców, szkolenia doskonalące oraz kontakt ze szkołami i pracodawcami. Wyjazdy młodzieży 

do poszczególnych państw nie były możliwe do realizacji i nie odbyła się m.in. wyjazdowa gala 

wręczenia nagród w Wiesbaden (Hesja). Tradycyjne zajęcia zostały zawieszone i przesunięte zostały 

harmonogramy egzaminów. Ponadto osiem organizacji pozarządowych zrezygnowało z realizacji 

zadania w dziedzinie edukacji z uwagi pandemię COVID-19. Mimo trudności związanych z pandemią 

wszystkim placówkom prowadzonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapewniono 

administracyjne, finansowe i organizacyjne warunki działania, a ponadto –  bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, nauki, wychowania i opieki. 

 

3.3.3. Konkurencyjność i innowacyjność 

W województwie wielkopolski w obszarze innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 

obowiązuje Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)39. RIS 2030 jest wynikiem 

podjętej w 2020 roku aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. 

Celem RIS 2030 jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski poprzez rozwój 

inteligentnych specjalizacji zidentyfikowanych w poszczególnych podregionach Wielkopolski. 

Dokument stanowi zapis najważniejszych kierunków działań regionalnego systemu innowacji oraz 

proponowanego systemu ich wdrażania, monitorowania i finansowania40. Cele RIS3 obejmują szereg 

różnego rodzaju działań związanych m.in. zwiększeniem wykorzystania źródeł odnawialnych ze 

szczególnym uwzględnieniem wodoru, rozwojem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, 

wspieraniem aktywności badawczo-rozwojowej, komercjalizacją wiedzy, internacjonalizacją 

przedsiębiorstw, wzmacnianiem kapitału intelektualnego. Strategia wskazuje także ramy działań dla 

kształtowania postaw kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz 

wzmacniania popytu i podaży na innowacje w gospodarce regionu.  

Do 2020 roku obowiązywała także Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 

na lata 2010-2020. W Strategii podkreśla się konieczność kształtowania spójnego wizerunku regionu 

i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwoju gospodarczego oraz na potrzebę wzmacniania 

                                                           
39

 Uchwała nr 3099/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030”.  
40

 Dokument  pełni rolę dokumentu implementacyjnego w stosunku do WRPO 2014+, w ramach Celu 
Tematycznego 1. „Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” oraz Celu 
Tematycznego 3 ,,Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”. 
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pozycji Wielkopolski jako lidera targów, konferencji i wydarzeń międzynarodowych. Ponadto uwypukla 

się w niej potrzeby w zakresie kształtowania kompleksowej oferty inwestycyjnej województwa dla 

zwiększenia napływu kapitału zagranicznego oraz tworzenia warunków dla ekspansji przedsiębiorstw 

na rynki zagraniczne.  

Cele ww. dokumentów korespondują z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi 

SRWW 2030: 

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 OP 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 OP 1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia 

 OP 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 Cel ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

 OP 4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju. 

 
Działania podejmowane w 2020 roku w ramach ww. Strategii

41
 

L.p. Podejmowane działania 

1  Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez współpracę z IOB, instytucjami naukowo-badawczymi  

2  
Wsparcie promocji gospodarczej i marki Wielkopolska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
wodorowej  

3  Wsparcie w zakresie internacjonalizacji   

4  Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej   

5  
Działania związane z wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Wielkopolski 2015-2020 (RIS3), w tym prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania  

6  Działalność Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie  

7  

Wsparcie przedsiębiorstw, samorządów i instytucji w celu podniesienia ich innowacyjności 
i konkurencyjności poprzez działalność Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie:  

 Ułatwienia dostępu do rynków europejskich i międzynarodowych: realizacja projektu 
“Consultation of Enterprise Europe Network partners on the work programme for 2020-2021 
H2020 activities”; 

 Wsparcie samozatrudnienia i przedsiębiorczości: realizacja projektu „Dotacje dla StartUpów2” 
w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość WRPO 2014+;   

 realizacja projektu w zakresie edukacji – działanie 8.3. WRPO 2014+;  

 Udzielanie pożyczek: realizacja Poddziałania 1.5. „Instrumenty finansowe podnoszące 
konkurencyjność MŚP” WRPO 2014+; realizacja zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego 
w zakresie zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi 10647w szczególności ze środków 
zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014+; pożyczka 
Płynnościowa;  

 Działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie (LPI w Koninie);  

 Realizacja projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w ramach 
Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” WRPO 2014+.  

8  

Rozwój gospodarczy województwa poprzez działalność Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego S.A. w zakresie udzielania poręczeń (JEREMIE, JEREMIE 2, wykorzystania środków 
z reużycia, wsparcia przedsiębiorców w trudnej sytuacji spowodowanej skutkami epidemii COVID-19 

9  

Rozwój lokalnej gospodarki i sektora przedsiębiorstw poprzez działalność Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w zakresie:  

 Inicjatywy JESICA i JEREMIE2; 

 Udzielania Pożyczek Płynnościowych;  

 Udzielania dotacji na kapitał obrotowy w ramach „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”;  

 Działania kontrolne i w zakresie wsparcia pomostowego (projekt „Raz, dwa, trzy – firma i Ty”);  

                                                           
41

 Zaktualizowana Strategia Innowacji została przyjęta pod koniec 2020 roku i dotyczy nowej perspektywy, 
dlatego działania wskazane w tabeli odnoszą się w głównej mierze do realizacji RIS 3 obowiązującego do 2020. 
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 Realizacja projektu w zakresie edukacji – działanie 8.3. WRPO 2014+  

 Działania edukacyjno-promocyjne w ramach projektów „Usługi rozwojowe szansą na sukces”, 
„Dotacja na Twoją firmę”.   

10  

Zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów 
inżynierii finansowej WRPO 2007-2013, a także z WRPO 2014+ przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. 
Z o.o.   

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach współpracy z IOB zorganizowano 3 posiedzenia plenarne Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, 3 
posiedzenia Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i cykl bieżących konsultacji on-line z członkami 
Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, wypracowano dwa istotne stanowiska WR 30 w kwestii 
wspierania wielkopolskiej gospodarki przez Samorząd Województwa oraz w sprawie rządowego 
projektu ustawy dot. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i innych podatkach,  

 w ramach wsparcia promocji gospodarczej i marki Wielkopolska: 
 zorganizowano Konkurs o Nagrodę Marszałka województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska 

- Innowacyjni dla Wielkopolski”- ”- nagrodzono 3 innowacyjne firmy z 3 różnych obszarów 
inteligentnych specjalizacji; 

 w ramach realizacji projektu ,,Gospodarna Wielkopolska” zlecono opracowania: „Analiza 
potencjału rynków Afryki subsaharyjskiej” oraz „Analiza potencjału eksportowego 
przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego”. Ponadto przeprowadzono aktualizację bazy 
Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych oraz uruchomiono regionalny system certyfikacji 
wysokiej jakości produktów i usług z Wielkopolski – wprowadzono Certyfikację Marki 
Wielkopolski; 

 współorganizowano konferencję „You cannot not design” i zorganizowano stoisko 
promocyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego na targach Arena DESIGN 2020 
w Poznaniu; 

 w ramach projektu „Budowa systemu wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności 
rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru 
BSW-H2 – (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 
Wielkopolski  WRPO 2014+); podpisano 34 porozumień o współpracy ze szkołami 
ponadpodstawowymi oraz 7 porozumień z uczelniami wyższymi Wielkopolski, w ramach 
„Szkoły Wodorowej”, nawiązywano kontakty z podmiotami krajowymi/zagranicznymi 
zajmującymi się obszarem gospodarki wodorowej oraz zrealizowano 10 spotkań 
Wielkopolskiej Platformy Wodorowej;  

 realizacja projektu ,,Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska” (Działanie 1.4 Internacjonalizacja 

gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu. WRPO 2014+): 
o zadanie H2BIZNES 1 (wykonanie ekspertyzy dotyczącej m.in. ram i warunków wsparcia 

dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości 
gospodarki opartej na wodorze , a także realizacja doradztwa eksperckiego zakresie 
gospodarki wodorowej); 

o zadanie H2PROMO (powstanie platformy internetowej www.h2wielkopolska.pl, 
prowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, zorganizowanie 
konferencji on-line „Wielkopolska - kierunek wodór” z udziałem ekspertów krajowych 
i zagranicznych w temacie rozwoju gospodarki wodorowej i związanych z nią szans dla 
wielkopolskich firm, powstanie materiałów filmowych promujących gospodarkę opartą 
na wodorze oraz ideę społeczeństwa wodorowego;  

o zadanie H2WIEDZA (wykonanie 3 analiz rynku: niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego 
w obszarze gospodarki opartej na wodorze); 

 zorganizowano 2 konferencje prasowe w subregionach (Konin, Piła) dotyczące rozwoju 
odnawialnych, nisko i zeroemisyjnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wodoru; 

 realizacja projektu RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii 
inteligentnych specjalizacji": 

o wypracowanie Regionalnego Planu Działań pt. „Transformacja gospodarcza 
subregionów w Wielkopolsce – kierunek wodór”, który został zaakceptowany przez 
instytucję zarządzającą Programem Interreg Europe w marcu 2020 r.; 

o wykorzystanie dobrych praktyki z RELOS3 do określenia części działań, które zostały 
ostatecznie wpisane do projektu BSW-H2, zaakceptowanego w 2020 r. przez IZ WRPO 



 
77 

2014+ i stanowią podstawę realizacji Regionalnego Planu Działań;  
o uwzględnienie w zapisach RIS 2030 promowanego przez RELOS3 podejścia 

subregionalnego w zakresie realizacji strategii inteligentnych specjalizacji; 
 w ramach realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu 

terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – stan na 12.04.2021 r. zakwalifikowano 
116 zgłoszeń JST do projektu oraz podpisano 107 umów;   

 w zakresie działalności Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) 
zorganizowano: szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych dla armii USA 
stacjonującej w Polsce oraz dla organizacji międzynarodowych, „Forum branżowe dla Firm”, 
webinarium nt. wsparcia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obliczu pandemii, 
a także prowadzono dyżury ekspertów COIE na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
w Poznaniu oaz spotkania podczas targów: BUDMA 2020 oraz Arena Design 2020. Ponadto 
zorganizowano 15 spotkań informacyjnych dot. projektu „Standardy obsługi inwestora 
w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”. Eksperci 
COIE uczestniczyli w webinariach oraz udzielili 19 usług pro-biz oraz 104 pro-eksportowych;  

 w ramach wsparcia internacjonalizacji: 
 zorganizowano wydarzenie pod nazwą „Wielkopolski biznes – kierunek Azja 2020” w skład 

którego wchodziła wizyta studyjna delegacji Województwa Wielkopolskiego w Kambodży, 
seminarium on-line dla przedsiębiorców we współpracy z PIGIEiK i WFR dot. rynku Kambodży 
oraz udzielone zostały konsultacje dla przedsiębiorców zainteresowanych działaniami na 
wspomnianym rynku (PIGIEiK);  

 realizowano projekt COMPETE IN (współfinansowany ze środków Interreg Europa) - zostały 
zorganizowane 2 spotkania robocze oraz konferencja podsumowująca projekt;  

 w zakresie wspierania sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej: 
 podpisano umowę powierzenia spółce ARR Transformacja Sp. z. o.o. realizowania zadań 

publicznych w zakresie wspierania procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski 
Wschodniej; 

 udział w opracowaniu projektu Koncepcji sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej 
we współpracy z ARR S.A. Konin i projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
dla Wielkopolski Wschodniej; 

 złożenie przez Województwo Wielkopolskie wniosku dotyczącego projektu LIFE-IP LIFE AFTER 
COAL PL  - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 
2040 do NFOŚiGW; 

 powstanie i praca grup roboczych ds. Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej; 

 w ramach działań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją RIS3:  
 stały monitoring i wdrażanie RIS w ramach wewnętrznych działań i analiz Wielkopolskiego 

Obserwatorium Innowacji;  
 przeprowadzono 3 badania i analizy związane z aktualizacją RIS3: „Stan i perspektywy rozwoju 

inteligentnych specjalizacji w subregionie poznańskim i m. Poznań”, „Stan i perspektywy 
rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie kaliskim”, „Projekt aktualizacji Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030”;  

 w ramach prowadzenia Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania zorganizowano 2 posiedzenia 
Grup Roboczych Forum oraz Wielkopolskie Forum IS w formie on-line;  

 opracowano zaktualizowaną Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030 
zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2020 r.; 

 w 2020 r. Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie przygotował dokumentację przetargową i ogłosił 
przetarg dot. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie; w ramach rewitalizacji zespołu 
pałacowo-parkowego przeprowadzono modernizację części zewnętrznych i wewnętrznych budynku 
Zamku oraz Parku zamkowego. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wyniosła 10,42ha, liczba 
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., a liczba wspartych 
obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 4 szt. 

 w zakresie działalności Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie: 
 w ramach ułatwienia dostępu do rynków europejskich i międzynarodowych (COSME): 12 MŚP 

otrzymało wsparcie doradcze w ramach sieci EEN i 12MŚP otrzymało wsparcie w zawieraniu 
partnerstw międzynarodowych, 20 zorganizowanych spotkań z udziałem polskich 
przedsiębiorstw podczas wydarzeń brokerskich i misji zagranicznych; 

 w ramach wsparcia samozatrudnienia i przedsiębiorczości 74 osoby rozpoczęły jednoosobowe 
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działalności gospodarcze. W ramach nowoutworzonych działalności powstały 44 dodatkowe 
miejsca pracy, w tym 22 miejsca pracy w sektorze OZE;  

 realizacja projektu w zakresie edukacji:  „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” realizowany 
w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy WRPO 2014+; projekt w trakcie realizacji; przewidywane jest udzielenie 
wsparcia finansowego 1 345 osobom zamieszkującym, pracującym lub uczącym się na terenie 
subregionu konińskiego;  

 udzielono 10 pożyczek w ramach określonych Umów Operacyjnych, 1 pożyczkę w ramach 
Umowy Pośrednika I stopnia (Instrument Finansowy Pożyczka EKOenergetyczna), w ramach 
pożyczki płynnościowej zawarto łącznie 91 umów;  

 w zakresie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie 
zrealizowano 5 444 usług, w tym: 417 konsultacji bezpośrednich, 175 konsultacji e-mail, 4 801 
konsultacji telefonicznych, 15 konsultacji indywidualnych u klienta (online), 10 Mobilnych 
Punktów Informacyjnych w terenie, 14 spotkań informacyjnych, w tym 11 w formie 
webinariów (łączna liczba uczestników spotkań – 338 osób), 3 spotkania informacyjne 
w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach (on-line), 8 wystąpień w charakterze prelegenta, 
w trakcie spotkań organizowanych przez inne organizacje (on-line) oraz 1 stoisko informacyjne 
podczas konferencji dla Grup roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transformacji 
Wielkopolski Wschodniej; 

 w ramach budowania marki regionu zrealizowano: 
o kampanię promocyjną marki „Wielkopolska Dolina Energii”: zorganizowano 5 spotkań,  
o usługi doradczo eksperckie: ekspert zrealizowała łącznie 3 tego typu usługi dla 12 

przedsiębiorców z regionu powiatu tureckiego; 
o udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, misja samorządowo-

gospodarcza do Izraela; 
o organizację misji przyjazdowych zagranicznych przedsiębiorców, celem nawiązania 

współpracy pomiędzy firmami z Wielkopolski Wschodniej oraz zagranicznymi 
przedsiębiorstwami zainteresowanymi inwestycjami w naszym regionie;  

 wspierano proces sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej;  

 w ramach działalności Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA:  
 zawarcie 8 umów operacyjnych z BKG, których łączna wartość wynosi 270 mln zł. Fundusz 

w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE udzielił 1586 poręczeń o łącznej wartości 358 312 
840,88 zł, co pozwoliło poręczeniobiorcom uzyskać wsparcie w formie kredytów i pożyczek 
w wysokości 779 551 480,95 zł (JEREMIE); 

 udzielenie (łącznie w ramach 2 umów) 64 poręczeń na kwotę 30 857 496,72 zł, co pozwoliło 
poręczeniobiorcom uzyskać wsparcie w formie kredytów, pożyczek i leasingów w wysokości 
63 751 124,04 zł; 

 w ramach reużycia środków zwrotnych - portfel poręczeń o wartości wynoszącej co najmniej 
109 375 000,00 zł. Wg stanu na koniec 2020 Fundusz udzielił (łącznie w ramach 2 umów) 1 314 
poręczeń na łączną kwotę 56 184 718,05 zł, co pozwoliło poręczeniobiorcom uzyskać wsparcie 
w formie kredytów, pożyczek, leasingów i innych poręczanych transakcji w wysokości 
66 174 335,50 zł;  

 w ramach wsparcia przedsiębiorców w trudnej sytuacji spowodowanej skutkami epidemii 
COVID-19 zawarto umowę z Funduszem na rzecz portfela poręczeń o wartości wynoszącej co 
najmniej 125 000 000,00 zł. Wg stanu na koniec 2020 Fundusz udzielił łącznie 625 poręczeń na 
łączną kwotę 36 889 405,11 zł, co pozwoliło poręczeniobiorcom uzyskać wsparcie w formie 
kredytów, pożyczek, leasingów i innych poręczanych transakcji w wysokości 44 400 147,35 zł;  

 w zakresie działalności Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:  
 w ramach inicjatywy JEREMIE2 podpisano 4 Umowy Operacyjne; w ramach realizowanych 6 

Umów Operacyjnych zawarto 173 umowy pożyczek o łącznej wartości 44 209 620,78 zł;  
 obsługa udzielonych już pożyczek w ramach inicjatywy JESSICA za rzecz projektów miejskich 

wspierających rewitalizację;  
 zawarto przez WFR Sp. z o.o. umowę na udzielanie Pożyczki Płynnościowej na rzecz 

przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa 
wielkopolskiego, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19; w ramach realizowanej Umowy 
zawarto 839 umów pożyczek o łącznej wartości 107 160 244,90 zł;  

 w ramach projektu „Raz, dwa, trzy – firma i Ty” zrealizowano 169 wizyt monitoringowych 
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i kontrolnych oraz doradztwo specjalistyczne dla 32 osób z 4 zakresów tematycznych, 
wypłacono finansowe wsparcie pomostowe (w sumie dla nowopowstałych przedsiębiorców 
przekazano 2 476 379,55 zł jako środki z dotacji jednorazowej oraz 1 512 459,04 zł jako 
comiesięczne wsparcie pomostowe, co daje łącznie środki finansowe w wysokości prawie 4 
mln zł); 

 realizacja projektu w zakresie edukacji: „Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem 
podejścia popytowego w subregionie poznańskim” - Działania 8.3 Wzmocnienie oraz 
dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy WRPO 2014+; 
projekt w trakcie realizacji; przewiduje się uzyskanie kwalifikacji przez 1 370 osób dorosłych 
w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego; 

 działania edukacyjno-promocyjne realizowane były w ramach: 
o projektu "Usługi rozwojowe szansą na sukces” mającego na celu podniesienie 

kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców, w którym wzięło udział 1 927 osób 
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 700 MMŚP;  

o projektu „Dotacja na Twoją firmę” (w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w Pile oraz w Nowym Tomyślu (PIFE) udzielono 14.188 konsultacji 
o tematyce Funduszy Europejskich, zorganizowano 53 spotkania informacyjne (w tym 
webinaria), w których udział wzięło 2636 osób oraz zrealizowano 35 dyżurów w JST. 
Punkt w Nowym Tomyślu zakończył działalność z dniem 31.12.2020 r.);  

 ramach działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: 
 opracowano i wdrożono 6 nowych instrumentów finansowych, w tym 3 interwencyjnych; 
 udzielono pomocy w przeciwdziałaniu negatywnym gospodarczo skutkom epidemii COVID-19 

przez przeznaczenie kwoty 172 000 000,00 zł (Pożyczka Płynnościowa i Poręczenie 
Interwencyjne z Reporęczeniem WFR) oraz zarezerwowano środki w wysokości 
25.000.000,00zł na pomoc interwencyjną w ramach Dużej Pożyczki Płynnościowej;  

 zainicjowano i przeprowadzono proces związany z zakończeniem współpracy 
z dotychczasowym Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich (BGK) i powierzeniem tej roli 
Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.; 

 zawarto 22 nowe transakcje (wsparcie pośrednie i bezpośrednie) na łączną kwotę 
433 723 823,52 zł; 

 przeprowadzono, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą oraz BGK, procedury zmiany 
wartości Umowy Inwestycyjnej „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 
pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” zwiększając kwotę finansowania z 36 612 808,00 
zł do wysokości 61 889 318,00 zł; 

 organizowanie konferencji m.in „Doing Business in ASEAN”, „Porozmawiajmy o zagranicznym 
biznesie. Kierunek Wschód: Ukraina”, webinariów; udział w konferencji zorganizowanej przez 
KIG wraz z Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego prowincji Shandong, w której udział 
wzięli m.in. przedstawiciele władz miasta Dezhou oraz chińskich firm zainteresowanych 
znalezieniem partnerów biznesowych.  

 
Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku około 748,3 mln zł.  

 

UWAGI: Głównym problemem w zakresie realizacji zadań w dziedzinie konkurencyjności 

i innowacyjności były ograniczenia związane z wpływem pandemii COVID-19 na funkcjonowanie życia 

publicznego, tj. ograniczenia w przemieszczeniu się, gromadzeniu się, bezpośrednich kontaktach 

biznesowych oraz zanotowany spadek zainteresowania inwestycjami. Niemożliwa była realizacja 

wszystkich zaplanowanych działań w ramach wsparcia marki Wielkopolska, zadań związanych 

z udziałem w wiodących targach branżowych/konferencjach/wizytach w zagranicznych 

instytucjach/podmiotach tworzących międzynarodowy ekosystem gospodarki wodorowej, a także 

zorganizowanie stoisk regionalnych na targach branżowych na świecie (planowane było 

zorganizowanie 10 stoisk). Wcześniej zaplanowany udział Województwa Wielkopolskiego w imprezach 

targowych w 2020 r. został anulowany bądź przełożony. W ramach wspierania sprawiedliwej 

transformacji Wielkopolski Wschodniej problemem był brak ostatecznych regulacji prawnych dot. 
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perspektywy finansowej 2021-2027. Utrudnieniem były również niewystarczające centralnie tarcze 

pomocowe, co spowodowało olbrzymie zainteresowanie ze strony przedsiębiorców projektem 

grantów „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” oraz ograniczona liczba środków finansowych na 

Pożyczkę Płynnościową. Mimo trwających trudności w związku pandemią COVID-19, zrealizowano 

szereg działań, tj. 1 pełny blok wydarzenia pod nazwą „Wielkopolski biznes – kierunek Azja 2020” 

dotyczący jednego z krajów ASEAN, zrealizowano 1 Działanie w ramach Planu Działania dla 

Wielkopolski wdrażanego w projekcie COMPETE IN, wykonano 263% zakładanego poziomu aktywności 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koninie, pozytywnie przyczyniono się do zwiększenia 

finansowania zewnętrznego wielkopolskich przedsiębiorstw oraz odnotowano duży wzrost ilości usług 

świadczonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. 

 

3.3.4. Rolnictwo i obszary wiejskie 

W obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich do 2020 roku na poziomie regionalnym obowiązywały 

dwa dokumenty. Pierwszy z nich, skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich Program 

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, w którym akcentuje się potrzebę wspierania oddolnych 

inicjatyw, przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zagospodarowania 

przestrzeni publicznej sołectw, przeciwdziałania zanikowi lokalnych tradycji. Z kolei Program promocji 

dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020 powstał z potrzeby 

usystematyzowania i ukierunkowania działań promocyjnych związanych z dziedzictwem kulinarnym 

Wielkopolski. Działania przewidziane w dokumencie mają zachęcić producentów żywności do 

uczestnictwa w krajowych i unijnych systemach jakości żywności oraz tworzyć warunki dla rozwoju 

gospodarczego dla wytwórców produktów wyróżniających się wysoką jakością.  

Cele wskazane w Programach korespondują z celami strategicznymi i operacyjnymi SRWW 2030:  

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 OP 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 Cel ST 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

 OP 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu 

 Cel ST 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski   

 OP 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski 

 CEL ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

 OP 4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju. 

 
Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Programów 

L.p. Podejmowane działania 

1 Realizacja Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 
2015-2020  

2 Organizacja konkursów
42

:  

 X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”; 

 VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”; 

 VIII edycji otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”; 

 IV edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”  

                                                           
42

 Działanie realizowane w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020. 
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Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w zakresie realizacji Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej 
jakości:  

 poszerzono katalog Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska o 8 nowych członków,  
 zapewniono udział członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w wydarzeniach: 

Targi Grüne Woche w Berlinie, Targi Tour Salon w Poznaniu na MTP oraz Targi ,,Piknik nad 
Odrą” w Szczecinie,  

 przeprowadzono dwie akcje promocyjne „Wspieraj Wielkopolskich Producentów!”;  

 w ramach zorganizowanych konkursów: 
 „Pięknieje wielkopolska wieś” - dofinansowano 124 projekty złożone przez gminy;   
 „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” - dofinansowano 47 projektów złożonych przez 

gminy;  
 „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – dofinansowano 39 projektów złożonych przez NGO;  
 „Aktywna Wieś Wielkopolska” – wyłoniono 33 laureatów (przyznanie tytułu „Aktywna Wieś 

Wielkopolska” oraz nagród pieniężnych), wyróżniono pamiątkowym dyplomem 31 sołectw.  
 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 3,9 mln zł.  

UWAGI: Powyższe działania pozwoliły na promocję wielkopolskich produktów żywnościowych, dań 

i potraw regionalnych, umocnienie wizerunku Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz pomoc 

w rozpropagowaniu ofert wielkopolskich producentów, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaleźli 

się w trudnej sytuacji. 

Inne działania realizowane w 2020 roku w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich (nie wynikające z ww. 

Programów) 

L.p. Podejmowane działania 

1 
Realizacja Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe 
zakupu węzy pszczelej

43
  

2 
Zlecenie i sfinansowanie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
(PDO) dla odmian roślin uprawnych wpisanych do Krajowego Rejestru wraz z ich udokumentowaniem  

3 
Prowadzenie rejonizacji i wyznaczenie ogólnej powierzchni pod uprawę maku i konopi na terenie 
województwa  

4 Udzielenie dotacji dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  

5 Dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

6 
Wsparcie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni od 0,30 ha 
do 2,00 ha  

7 
Udzielenie dotacji dla JST i samorządowych jednostek organizacyjnych na zakup sadzonek drzew 
miododajnych  

8 Udzielenie dotacji na infrastrukturę ogrodową dla ROD  

9 
Zakupienie sprzętu i oprogramowania na potrzeby prowadzenia ewidencji i spraw dotyczących 
gruntów rolnych  

10 Wsparcie budowy przepustu przez „Czarną Strugę”  

11 Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 dokonano zakupu węzy pszczelej o łącznej wadze 44 324,5 kg, co pozwoliło na wymianę węzy 
pszczelej w 140 034 rodzinach pszczelich w 4603 pasiekach na terenie województwa;  

 uzyskano, popartą badaniami doświadczalnymi „Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze 
województwa wielkopolskiego”; 

 ustalono rejonizację upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych, co pozwoliło na nadzór 
nad tymi uprawami na terenie województwa wielkopolskiego;  

 zapewniono pomoc finansową dla 123 spółek wodnych na cele związane z bieżącym utrzymaniem 

                                                           
43

 J.w. 
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wód i urządzeń wodnych;  

 wybudowano lub zmodernizowano 149 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych szerokości jezdni 
co najmniej 4 m;  

 wybudowano 31 ha zbiorników wodnych małej retencji; 

 zakupiono ok. 11,4 tys. sadzonek drzew miododajnych;  

 udzielono dotacji na infrastrukturę ogrodową na obszarze rodzinnych ogródków działkowych (ROD); 

 udzielono dotacji starostwom powiatowym na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz 
oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 
spraw ochrony gruntów rolnych; 

 wypłacono dotację na budowę przepustu przez „Czarną Strugę” na terenie gminy Rychwał; 

 kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie badania gruntów 
pogórniczych rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo – wdrażano i upowszechniano wyniki 
prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych - rolnicy na zakupionej ziemi od 
kopalni węgla brunatnego uprawiają odpowiednie odmiany roślin pod nadzorem Uniwersytetu 
Przyrodniczego.  
 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 29,9 mln zł.  

UWAGI: Ograniczeniem przy wspieraniu zakupu węzy pszczelej był brak precyzyjnych zapisów 

odnośnie obowiązku posiadania numerów weterynaryjnych przez posiadaczy pasiek oraz brak polskich 

norm jakościowych określających szczegółowe parametry węzy pszczelej dopuszczonej do obrotu. 

3.4. Środowisko i energia 

W zakresie środowiska w województwie obowiązuje Program ochrony środowiska dla 

województwa wielkopolskiego do roku 203044. Dokument stanowi aktualizację obowiązującego do 

grudnia 2020 r. Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020. 

Zawarte w dokumencie cele stanowią odzwierciedlenie celu 3. SRWW 2030 Rozwój infrastruktury 

z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski oraz następujących celów operacyjnych:   

 OP 3.1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej województwa 

 OP 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski 

 OP 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 

Odnoszą się także do ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania 

regionem oraz OP 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług.  

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest ustawa z 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. Cele i kierunki interwencji Programu oraz działania zmierzające do 

poprawy stanu środowiska zostały wskazane w ramach poszczególnych obszarów interwencji. Poniżej 

wskazano te, które powiązane są bezpośrednio z realizacją celów SRWW:   

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA – cele: dobra jakość powietrza bez przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów; adaptacja do zmian klimatu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych; 

ZAGROŻENIE HAŁASEM – cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm 

poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas; 

GOSPODAROWANIE WODAMI – cele: zwiększenie retencji wodnej województwa; racjonalizacja 

i ograniczenie zużycia wody; przeciwdziałanie skutkom suszy; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu wód; 
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 Uchwała Nr XXV/472/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. 
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - cele: poprawa jakości wody; wyrównanie dysproporcji pomiędzy 

stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach wiejskich; 

ZASOBY GEOLOGICZNE – cele: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas wydobycia kopalin; 

rekultywacja terenów poeksploatacyjnych; 

GLEBY – cele: ochrona gleb przed degradacją, utrzymanie dobrej jakości gleb; rekultywacja 

i rewitalizacja terenów zdegradowanych; 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW – cele: redukcja ilości wytwarzanych 

odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych; ograniczenie ilości odpadów 

komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie nielegalnego obrotu odpadami; 

ZASOBY PRZYRODNICZE – cel: zwiększenie lesistości województwa i zachowanie dobrego stanu terenów 

leśnych; zachowanie różnorodności biologicznej; 

ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI – cel: brak incydentów o znamionach poważnej awarii; 

EDUKACJA – cel: świadome ekologicznie społeczeństwo.   

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, w celu doprowadzenia do przestrzegania 

standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, 

w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są programy. W Programie ochrony środowiska 

wskazuje się (w harmonogramie rzeczowo-finansowym), że takie programy jak: Programy ochrony 

powietrza (POP), Programy ochrony środowiska przed hałasem (POH), w przypadku wystąpienia 

przesłanki formalno-prawnej, będą opracowywane i aktualizowane przez Samorząd Województwa. 

Obowiązujące POP na terenie województwa wielkopolskiego stanowią: Program ochrony powietrza dla 

strefy aglomeracji poznańskiej45, Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz46, Program 

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej47, Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy 

wielkopolskiej48. Celem wymienionych dokumentów jest dbanie o standardy jakości powietrza oraz 

poziomy docelowe, co ma doprowadzić  do poprawy jakości zdrowia i życia mieszkańców 

województwa. Z kolei, POH wskazują kierunki działań, których celem jest dostosowanie poziomu 

hałasu do dopuszczalnego tam gdzie nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm oraz zapobieganie 

powstawaniu nowych rejonów konfliktów akustycznych. Obowiązujące POH na terenie województwa 

wielkopolskiego stanowią: Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina49, Program 

                                                           
45

 Uchwała  Nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska. W związku z ww. uchwałą utraciły moc: 
Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, 
którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 oraz Plan działań 
krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska. 
46

 Uchwała Nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz. W związku z ww. uchwałą utraciły moc: Aktualizacja 
programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, Program ochrony 
powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz, Plan działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu 
dla strefy miasto Kalisz, Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz. 
47

 Uchwała Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. W związku z ww. uchwałą utraciły moc: Program ochrony 
powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz Plan działań krótkoterminowych 
w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy wielkopolskiej. 
48

 Uchwała Nr IX/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
"Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej". 
49

 Uchwała Nr XII/234/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 
określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina. 
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ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna50, Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica województwa)51, Program ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze 

województwa wielkopolskiego obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie 

województwa wielkopolskiego na lata 2014-202352, Program ochrony środowiska przed hałasem dla 

terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego53, 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich 

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmujący aktualizację Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na 

rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-202354, Program ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu 

przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, 

obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady 

A255.  

W Programie ochrony środowiska – jako jedno z zadań nałożonych na Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego – wskazuje się opracowanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska 

Wschodnia 2040 oraz Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Podstawą prawną opracowania tego 

ostatniego jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W 2020 roku opracowano założenia 

Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, ukierunkowane na 

osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych wynikających z Europejskiego 

Zielonego Ładu, tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza, rozwój 

i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie zapotrzebowania na 

energię i zwiększenie efektywności energetycznej. W I kw. 2021 r. rozpoczęły się konsultacje projektu 

tego dokumentu.  
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 Uchwała Nr XII/233/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 
określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna. 
51

 Uchwała Nr XII/232/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 
określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – 
granica województwa) 
52

 Uchwała Nr  L/1123/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 
określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na 
obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa 
wielkopolskiego na lata 2014-2023 
53

 Uchwała Nr LI/1140/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 
określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego 
54

  Uchwała Nr L/1122/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 
określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich 
znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok 
znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 
55

 Uchwała Nr L/1121/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 
określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na 
których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do 
km 257+219, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków 
autostrady A2 
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W 2020 roku przyjęto Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-

2025 wraz z planem inwestycyjnym56, którego głównym celem jest przygotowanie funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Wielkopolsce zgodnie z wymogami wprowadzonymi 

przez Komisję Europejską w lipcu 2018 r. w zakresie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 

dostosowanie tego systemu do zmian prawnych. Integralną częścią dokumentu jest plan inwestycyjny, 

który określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych 

odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych 

w przepisach. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji, 

oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania, harmonogram 

realizacji planowanych inwestycji.  

W zakresie ochrony środowiska należy wskazać także na „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego”. Program jest przede wszystkim efektem 

realizacji założeń programu krajowego - „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

Głównym celem Programu jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia do 2032 roku wyrobów 

zawierających azbest z terenu województwa wielkopolskiego przez stopniową eliminację tych 

wyrobów oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie. Szczegółowe cele wskazują na minimalizację 

negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu, a także likwidację 

szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Obowiązujący w Wielkopolsce w analizowanym okresie Program Rozwoju Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 jest dokumentem wpisującym się w założenia Strategii 

rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-

2020. Program ten spójny jest z SRWW 2030 w zakresie:  

 Celu ST 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski   

 OP 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski 

 Celu ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

 OP 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług. 

Realizacja Programu ma na celu zoptymalizowanie funkcjonowania OSP poprzez działalność 

ratowniczą, kulturotwórczą, edukacyjną i prewencyjną, zakładające podniesienie jakości usług 

ratowniczych i prewencyjnych, a także zaplanowanie i podejmowanie przedsięwzięć rozwojowych.  

W ramach zagadnienia odnoszącego się do zjawiska marnotrawienia żywności, do 2020 roku 

obowiązywał Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jego założenia korespondują 

z celami SRWW 2030: 

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 OP 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 Cel ST 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski   

 OP 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski. 

Bazując na najlepszych praktykach realizowanych przez inne europejskie regiony partnerskie biorące 

udział w przedmiotowym projekcie oraz opinie ekspertów, wybrano dla Wielkopolski trzy działania 

pilotażowe, stanowiące długoterminowy system wsparcia dla ograniczenia marnotrawienia żywności 

w Wielkopolsce. Działania te dotyczyły przeciwdziałania marnowaniu żywności, rozwijania innowacji 

                                                           
56

 Dokument przyjęto na mocy Uchwały NR XXII/405/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 
września 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 
2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym. 
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ekologicznych i przedsiębiorczości oraz podnoszenia świadomości Wielkopolan w zakresie problemu 

ograniczenia marnotrawienia żywności i promowanie lepszej gospodarki efektywnie wykorzystującej 

zasoby. 

W aspekcie gospodarowania energią do 2020 roku w województwie wielkopolskim obowiązywała 

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na 

lata 2012–2020. Wskazane w niej cele korespondują z następującymi celami strategicznymi SRWW 

2030: 

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 OP 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 Cel ST 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski   

 OP 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski 

 OP 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. 

W Strategii zwraca się szczególną uwagę na potrzebę podjęcia przedsięwzięć na rzecz lepszego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, 

a także budowy i modernizacji inteligentnych sieci, innowacji ekoenergetycznych, przyczyniających się 

do bardziej efektywnego wykorzystania energii w województwie. Ponadto zwraca się w niej uwagę na 

kwestie edukacji proekologicznej. 

 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach ww. dokumentów 

L.p. Podejmowane działania 

1 
Działania programowe i sprawozdawcze w zakresie Programów ochrony powietrza, Planu gospodarki 
odpadami dla województwa wielkopolskiego i Programu ochrony środowiska województwa 
wielkopolskiego  

2 
Opracowanie i przyjęcie uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu i parków 
krajobrazowych   

3 
Funkcjonowanie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego 

4 
Realizacja projektów w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych 
i kulturowych, zwiększenie retencji wodnej  

5 
Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
regionu  

6 
Realizacja instrumentów zarządzania środowiskiem (decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, 
obsługa systemu opłat środowiskowych, kontrole, oględziny, wizje terenowe) 

7 Realizacja Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food  

8 
Realizacja projektu C-Track 50 – Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej w 2050 
z programu Horyzont 2020  

9 Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy  

10 

Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów 
użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub 
przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych 
pn. „Deszczówka”  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach działań programowych i sprawozdawczych: 

 opracowano i przyjęto 3 Programy ochrony powietrza: Program ochrony powietrza dla strefy 
aglomeracja poznańska, Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz, Program ochrony 
powietrza dla strefy wielkopolskiej; 

 opracowano sprawozdanie z realizacji działań nałożonych w Programach ochrony powietrza 
składające się z odrębnych części dla każdego z Programów ochrony powietrza, tj. dla strefy 
aglomeracja poznańska, strefy miasto Kalisz i strefy wielkopolskiej, ze względu na pyły i B(a)P za 
lata 2017-2019; 
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 opracowano i przyjęto Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-
2025 wraz z planem inwestycyjnym; 

 rozpoczęcie opracowywania „Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami za lata 2017-2019”; 

 prowadzono wykazy: przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania 
pojazdów na terenie województwa wielkopolskiego, przedsiębiorstw posiadających program 
gospodarki odpadami - wytwarzających odpady azbestowe, podmiotów zbierających zużyte 
baterie i akumulatory, miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów; 

 opracowano i przyjęto Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030; 

 opracowano raport z realizacji w latach 2017-2018 „Programu ochrony środowiska województwa 
wielkopolskiego; 

 zorganizowano 3 konferencje szkoleniowe nt. kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych; 
 zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia stałego monitoringu realizacji działań 

naprawczych wynikających z programów ochrony powietrza, a także dokonywania analiz 
i sprawozdań zbiorczych przekazywanych do Ministerstwa Klimatu; 

 w ramach opracowania i przyjęcia uchwał dotyczących obszarów chronionych, parków krajobrazowych:  
 opracowano i przyjęto uchwałę w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy
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uporządkowania regulacji dotyczących przedmiotowego Parku Krajobrazowego;  
 przystąpiono oraz opracowano pierwszą część projektów planów ochrony Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego; 

 w ramach funkcjonowania Ośrodków Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego świadczono usługi edukacyjne w ośrodku w Chalinie oraz Lądzie 

(organizacja „Zielonych szkół” - ze względu na sytuację pandemiczną tylko do połowy marca 2020 r.; 

zajęcia jednodniowe, organizacja przyrodniczych wycieczek realizowanych w Ośrodkach, obozy 

edukacyjne, zimowe i letnie warsztaty przyrodnicze, warsztaty astronomiczne w Ośrodku w Chalinie, 

wydarzenia o charakterze edukacyjnym: Światowy Dzień Mokradeł i Dzień Pszczoły); 

 w ramach realizacji projektów w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych, zwiększenia retencji wodnej wdrażano: 

 projekt ochrony płazów na terenie PK Dolina Baryczy; 
 program reintrodukcji popielicy na terenie Parku Krajobrazowego Promno; 
 działania z zakresu czynnej ochrony stanowiska pełnika europejskiego w Parku Krajobrazowym 

Puszcza Zielonka; 
 projekt zwalczania inwazyjnego rdestowca ostrokończystego na terenie Lednickiego Parku 

Krajobrazowego; 
 czynna ochrona rybitwy czarnej i rzecznej; 
 czynna ochrona przed zgryzaniem przez bobry pomnikowych okazów drzew na terenie 

Rogalińskiego PK; 
 rewitalizacja mokradeł w PK Promno;  
 działania w zakresie nowych zadrzewień śródpolnych; 

 w ramach upowszechniania wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego regionu:  

 przeprowadzono 11 konkursów:   
o „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego” - nagrody pieniężne otrzymało  65 projektów ze 161 
zakwalifikowanych do konkursu; 

o „Nasz pomysł na ochronę środowiska” – nagrodzono 11 zespołów składających się z 3 
uczniów. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, tj. laptop, netbook lub głośniki 
bluetooth. Dodatkowo 8 szkół otrzymało nagrody pieniężne; 

o konkurs o Puchar Recyklingu - „Aktywni w Wielkopolsce” - nagrody pieniężne 
otrzymało 5 instytucji; konkurs organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego; 
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 Uchwała Nr XIX/347/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie województwa wielkopolskiego. 
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o „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Ja i Przyroda”, „Zakochaj się w krajobrazie”, 
„Moja kartka świąteczna - Wielkanoc 2020”, „Moja wierzba w krajobrazie”, 
„Wyjątkowe drzewo w wielkopolskim krajobrazie”, „Krajobraz w świecie zwierząt” oraz 
Konkurs z okazji jubileuszu 25-lecia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego - 
konkursy organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego; otrzymano nagrody w postaci wydawnictw edukacyjnych ZPKWW; 

 realizowano projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na 
rzecz zrównoważonego rozwoju” - dofinansowany ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 
Edukacja Ekologiczna. W ramach ww. projektu w 2020 roku zakupiono pomoce dydaktyczne do 
Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Lądzie oraz w Chalinie, w tym: nowoczesny sprzęt do zajęć 
edukacyjnych (laptopy, tablica multimedialna, tablica dźwiękowa z odgłosami ptaków, zestawy 
interaktywne na ścieżki edukacyjne, modele demonstracyjne, zestawy doświadczalne, gry 
edukacyjne), przyrządy do prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas zajęć (lornetki, 
lunety) oraz uzupełniono istniejące ekspozycje dotyczących dzikich zapylaczy w nowe hotele dla 
owadów. Wydano również katalog scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych 
„W tajemniczym świecie przyrody”; 

 zorganizowano część z planowanych spacerów przyrodniczych z cyklu „Na manowce”, 
skierowane do wszystkich zainteresowanych; 

 opracowano i przeprowadzono cykle tematycznych na Facebooku (#ParkiCyklicznie, 
#ObcyWKrajobrazie i DrzewoWKrajobrazie), których celem było promowanie Parków 
Krajobrazowych i pozytywnych postaw ekologicznych wśród Internautów z całego kraju; 

 nagrano jubileuszowy film o Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym i udostępniono na kanale 

YouTube oraz na profilu Facebook; 
 przeprowadzono etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;    
 przeprowadzono kampanię informacyjną dot. zanieczyszczenia powietrza (smogu) obejmującą: 

spoty w radiu u telewizji, dystrybucję materiałów informacyjnych m. in. plakatów, broszury 
dotyczącej uchwały antysmogowej oraz broszury dotyczącej wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie; zorganizowano w trybie on-line 3 konferencje szkoleniowe z zakresu 
kontroli zapisów uchwał antysmogowych; zorganizowano 3 spotkania Zespołu ds. uchwały 
antysmogowej;  

 zorganizowano 3 kampanie informacyjno-edukacyjne o tematyce prośrodowiskowej pn. Alert 
dla Ziemi; Zieleniej(MY)! - multimedialny portal edukacyjny; Covid-19, kampania społeczna 
KształtujeMY - zrealizowano spoty m. in. na temat zanieczyszczenia powietrza, właściwej 
segregacji odpadów, oszczędzania wody, prawidłowego postępowania ze środkami 
jednorazowymi ( maseczki, rękawiczki) w czasach pandemii, emitowane w telewizji regionalnej 
i Internecie; 

 w zakresie realizacji instrumentów zarządzania środowiskiem: 

 wydano 1 284 decyzje administracyjne – pozwolenia, zezwolenia, koncesje oraz inne 
indywidualne akty administracyjne; 

 zweryfikowano 17 433 wykazy i sprawozdania złożone przez podmioty zobowiązane do 
wnoszenia m.in.: opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat za baterie 
i akumulatory; 

 przedłożonych zostało 15 266 sprawozdań wytwórców odpadów;  

 redystrybuowano opłaty za korzystanie ze środowiska; 

 37 097 podmiotom nadano numer rejestrowy wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO); 

 przeprowadzono 27 kontroli planowych i doraźnych związanych z nadzorem nad 

decyzjami/zezwoleniami i weryfikacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz 633 oględziny 

w ramach prowadzonych postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń w zakresie 

usuwania drzew i krzewów; 

 przeprowadzono 2 egzaminy stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 

tj. w zakresie składowania lub termicznego przekształcania odpadów; 

 przeanalizowano i zweryfikowano 319 wyników pomiarów przeprowadzanych ze względu na 

realizację obowiązków wynikających z pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami; 

 w ramach  projektu EcoWaste4Food: 
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 przeprowadzono konkurs „Planuj, nie marnuj!” wśród wielkopolskich szkół ponadpodstawowych 
z klasami o profilu gastronomicznym, którego laureatami zostały trzyosobowe zespoły uczniów 
z: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara "Rudego" w Kaliszu, Zespołu 
Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 
im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. Przyznano dwa wyróżnienia dla uczniów ze szkół w Poznaniu 
i Lesznie; 

 przed zmarnowaniem uratowano prawie 1 192 tony żywności, pokrywając koszty jej transportu 
ze związków stowarzyszeń banków żywności w Wielkopolsce, za pośrednictwem lokalnych 
organizacji, do osób potrzebujących wsparcia żywnościowego; 

 ok. 50 tys. osób (w trudnej sytuacji ekonomicznej; na kwarantannie; w izolacji; szpitale 
jednoimienne) skorzystało z pomocy żywnościowej dostarczonej dzięki finansowemu wsparciu 
jej transportu; 

 w zakresie działań w ramach Projektu C-Track 50:  
 kontynuowano prace nad aktualizacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w 10 pilotażowych 

gminach wielkopolskich (Brudzew, Buk, Mycielin, Powidz, Rawicz, Trzcianka, Szydłowo, Grabów 
nad Prosną, Kępno, Przykona) do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii 
i klimatu (SECAP, ang. Sustainable Energy and Climate Action) oraz przygotowywano wnioski 
o dofinansowanie inwestycji w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych; 

 zorganizowano 1 konkurs, do którego z uwagi na zakres terytorialny przystąpiła Gmina Mycielin 
wykorzystując sfinansowany przez SWW audyt energetyczny budynku;  

 zorganizowano warsztaty on-line oraz stworzono repozytorium wiedzy na stronie internetowej 
projektu;   

 w ramach Wielkopolskich Dni Energii:  
 zorganizowano 2 konkursy ekologiczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży pt. „Cztery pory roku 

z OZE”; wpłynęły 104 prace w konkursie dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz 31 prac dla klas 
VII – VIII. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał pięć I, II i III miejsc w Konkursie dla klas 
IV-VI z każdego z subregionów Wielkopolski: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, 
poznańskiego oraz pięć I, II i III miejsc w Konkursie dla klas VII - VIIII z subregionów: kaliskiego, 
konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Przyznano nagrody rzeczowe 
i wyróżnienia: 

o za zajęcie III miejsca: smartwatch o wartości 465 zł,   
o za zajęcie II miejsca: deskorolka elektryczna o wartości 899,99 zł,   
o za zajęcie I miejsca rower młodzieżowy o wartości 2 138 zł,  
o pięć wyróżnień w konkursie dla klas IV-VI i pięć dla klas VII-VIII. Nagrodą za 

wyróżnienie był plecak turystyczny o wartości 168 zł,  
o nagrody finansowe dla szkół, do których uczęszczali Laureaci: I miejsce – 1500 zł 

brutto, II miejsce – 1000 zł brutto, III miejsce – 500 zł brutto w każdym subregionie. 

 zorganizowano zajęcia warsztatowe o tematyce związanej z OZE, efektywnością energetyczną 
i ochroną środowiska naturalnego. W warsztatach wzięły udział szkoły podstawowe w Mosinie 
(207 uczniów); Budzisławiu Kościelnym, (403 uczniów), Zakrzewku (73 uczniów); Sobótce (177 
uczniów). W warsztatach dla dorosłych wzięli udział słuchacze Towarzystwa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Poznaniu; 

 w ramach programu, pn. „Deszczówka” zagospodarowano wody opadowe poprzez budowę podziemnych 
i naziemnych systemów magazynowania wód opadowych wraz z instalacjami rozprowadzającymi. 
W ramach programu dokonano 40 inwestycji.  
 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 3,77 mln zł.  

UWAGI: Z uwagi na pandemię COVID-19 niemożliwa była realizacja niektórych działań w ramach 

projektu EcoWaste4Food (organizacja kolejnej edycji drzwi otwartych dla dzieci szkół podstawowych 

w  wielkopolskich bankach żywności i śniadania prasowego, ogłoszenie konkursu dotacyjnego dla MŚ 

na tzw. vouchery na innowacje ograniczające marnowanie i straty żywności) oraz projektu C-Track 50, 

w ramach którego był tylko jeden konkurs. Przedsięwzięcie Wielkopolskie Dni Energii w roku 2020 

z uwagi na pandemię COVID-19 zmieniło formę festynów rodzinnych na warsztaty w szkołach. Ze 

względu na sytuację pandemiczną tylko do połowy marca 2020 r. świadczono usługi edukacyjne 
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w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

w Chalinie oraz Lądzie. Podobnie, z uwagi na pandemię, duża część planowanych spacerów 

przyrodniczych z cyklu „ Na manowce” nie odbyła się. 

3.5. Komunikacja 

W nawiązaniu do przyporządkowania dokumentów do obszarów tematycznych, w tej części 

podrozdziału omówiono dokument strategiczny oraz trzy dokumenty operacyjne względem których 

podejmowano kluczowe działania odnoszące się do społeczeństwa informacyjnego i transportu.    

 

3.5.1. Społeczeństwo informacyjne 

W województwie aspekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego reguluje dokument pn. 

Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim.  

e-WIELKOPOLSKA. Wskazane w niej cele korespondują z następującymi celami strategicznymi  

i operacyjnymi SRWW 2030: 

 Cel ST 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców 

 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia 

 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 CEL ST 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług. 

Strategia e-Wielkopolska identyfikuje wyzwania związane z rozwojem globalnego społeczeństwa 

informacyjnego, elektronicznej gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy. 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach Strategii 

L.p. Podejmowane działania 

1 Realizacja projektu „Cyfrowa Szkoła. Wielkopolsk@ 2020”  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 umożliwiono korzystanie przez 600 szkół z szerokopasmowego Internetu, dzięki stworzeniu sieci 
Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych oraz 
utrzymaniu tej sieci przez cały okres realizacji Projektu; 

 wyposażono pracownie przedmiotowe w 150 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne; 

 zrealizowano zajęcia i wydarzenia o charakterze edukacyjnym online przez 5 jednostek (Centra 
i Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli), dzięki stworzeniu w ramach Projektu nowoczesnych studiów 
nagraniowych, umożliwiających wykorzystanie technologii „green screen”; 

 stworzono platformę edukacyjną umożliwiającą zarówno realizację i dokumentację zajęć 
pozalekcyjnych w ramach 6 podprojektów edukacyjnych: Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, 
Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Klasy Akademickie, 
Ligi Przedmiotowe, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, jak i kontynuację zajęć pozalekcyjnych 
w trybie zdalnym;   

 umożliwiono wykorzystanie systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz 
konferencji dla uczniów i nauczycieli, zapewniających komunikację pomiędzy użytkownikami 
w czasie rzeczywistym;  

 zorganizowano i zrealizowano w trybie zdalnym Galę finałową dla szkół biorących udział w II edycji 
projektu. Zespoły uczniowskie, które opracowały najlepsze projekty edukacyjne otrzymały nagrody: 
, miejsce I – 299 tabletów (wartość 1 szt. – 1.124,22 PLN), miejsce II – 40 smartwatchy (wartość 1 
szt. – 233,70 PLN), miejsce III – 40 głośników bluethooth (wartość 1 szt. – 492 PLN);  

 zorganizowano i zrealizowano w trybie zdalnym konferencję rozpoczynającą III edycję projektu - 
wydarzenie było skierowane do dyrektorów 174 szkół biorących udział w projekcie; 
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 zorganizowano i zrealizowano szkolenia w trybie stacjonarnym w zakresie zarządzania pracownią 
wyposażoną w zestawy Lego dla 80 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach 
podprojektu „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne” w III edycji projektu; 

 zorganizowano i zrealizowano webinaria i wykłady w trybie online dla 274 nauczycieli 
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w podprojektach edukacyjnych: „Klasy Akademickie”, „Ligi 
Przedmiotowe”, „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty”, „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski”, 
„Akademia Kształcenia Wyprzedzającego” w III edycji projektu;  

 zakończono i rozliczono zajęcia pozalekcyjne w 187 szkołach dla 3.695 uczniów II edycji projektu; 

 rozpoczęto bieżące rozliczanie zajęć pozalekcyjnych w 174 szkołach dla 3.265 uczniów III edycji 
projektu. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 10,5 mln zł.  

UWAGI: Główny problem związany z realizacją powyższych działań  w 2020 r. wynikał z pandemii 

COVID-19, której skutkiem było znaczne ograniczenie dostępności narzędzi informatycznych na rynku. 

Pomimo niestabilnej sytuacji wynikającej z pandemii, działania merytoryczne zostały zakończone 

zgodnie z harmonogramem projektu. 

 

Inne działania realizowane w 2020 roku w społeczeństwa informacyjnego (nie wynikające z ww. Strategii) 

L.p. Podejmowane działania 

1 
Realizacja projektu „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Wielkopolskiego (SIPWW)” 

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 zrealizowano zadanie związane z tworzeniem baz tematycznych wojewódzkiego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, w tym:  
 zrealizowano Umowę na „Opracowanie bazy danych glebowych dla województwa 

wielkopolskiego na podstawie mapy glebowo–rolniczej wraz z aktualizacją”. Odebrano 
i przyjęto do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pozostałe etapy, tj. II 
etap (12 powiatów) , III etap (9 powiatów) oraz IV etap (8 powiatów); 

 w ramach Umowy na „Kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem 
numerycznego modelu terenu” odebrano i przyjęto do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego II etap 9 powiatów. Zakres obejmuje opracowanie zgeneralizowanego 
numerycznego modelu rzeźby terenu; opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby 
terenu na podstawie danych NMT, BDOT10k, PRNG; redakcja obiektów rzeźby terenu 
w zasięgu arkuszy mapy w skali 1 : 10 000; opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania; 
zapis cyfrowy składowych opracowania;  

 zawarto umowę na realizację zadania: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie 
infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, 
konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych 
tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych 
komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” w zakresie związanym 
z budową Systemu. Do końca 2020 roku odebrano: 

 etap I (przeprowadzenie i opracowanie Analizy przedwdrożeniowej oraz wytworzenie 
Prototypu systemu);  

 etap II (dostawa teleinformatycznego sprzętu sieciowego wraz z  oprogramowaniem do 
zarządzania oraz instalacją i wdrożeniem, szkoleniem stanowiskowym);  

 etap III (dostawa teleinformatycznego sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem 
systemowym i bazodanowym oraz instalacją i wdrożeniem, szkoleniem stanowiskowym);  

 etap V (usługi konfiguracji i wdrożenia geoportalu wewnętrznego wraz z oprogramowaniem 
zarządzającym systemem SIPWW oraz serwerem metadanych i serwerem danych 
przestrzennych);  

 ogłoszono i zakończono realizację zamówienia publicznego p.n. „Dostawa biurowego sprzętu 
informatycznego z oprogramowaniem standardowym oraz dostawa urządzenia do kolorowego 
i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wieloformatowych dokumentów”. 
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W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zrealizowane zostały umowy na realizację zamówienia 
publicznego w dwóch częściach;  

 realizowano bieżącą obsługę finansową Projektu;  

 realizowano kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu 
terenu, w etapie III powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, m. Leszno, 
m. Poznań, poznański, słupecki, średzki, śremski, wolsztyński, wrzesiński; w etapie IV powiaty: 
jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, 
rawicki, turecki, m. Kalisz, m. Konin.  
 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 11 mln zł.  

UWAGI: Problemy, które wystąpiły w 2020 r. przy realizacji Projektu związane były 

z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2. Epidemia wymusiła konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom zarówno po stronie Wykonawcy jaki i Zamawiającego, a tym samym 

spowodowała utrudnienia w organizacji pracy. Absencja pracowników przebywających na 

zwolnieniach lekarskich czy kwarantannie wpływała na terminowość realizacji umów zgodnie 

z przyjętymi harmonogramami oraz możliwość realizacji umowy zgodnie z warunkami umowy 

(organizacja szkoleń stacjonarnych była niemożliwa). 

 

3.5.2. Transport 

W analizowanym okresie obowiązywały następujące dokumenty wyznaczające cele polityki 

transportowej województwa:  

 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa 

Wielkopolskiego, 

 Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku, 

 Program „Budowa ścieżek rowerowych”. 

Dokumenty te korespondują z celem strategicznym 3. SRWW 2030 Rozwój infrastruktury 

z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski oraz celem operacyjnym 3.1. Poprawa 

dostępności i spójności komunikacyjnej województwa.  

W listopadzie 2020 r. została przyjęta Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego58. Plan jest dokumentem o charakterze 

prawa miejscowego, stanowiącym bezpośrednią odpowiedź na wymagania określone w Ustawie 

o publicznym transporcie zbiorowym59. Ustalenia Planu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: 

sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej, prognoza potrzeb przewozowych, standardy usług przewozowych o charakterze 

użyteczności publicznej, zasady organizacji rynku przewozów, przewidywane finansowanie usług 

przewozowych, przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera, kierunki 

rozwoju transportu publicznego oraz zasady planowania oferty przewozowej. Zaktualizowany w 2020 

roku dokument precyzje nową organizację publicznego transportu zbiorowego (PTZ), funkcjonowanie 

i stopniowe rozszerzanie działania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), wprowadzenie i stopniowe 

rozszerzanie zakresu funkcjonowania biletu okresowego Bus - Tramwaj - Kolej (BTK), zmiany 

infrastrukturalne związane z perspektywą do 2030r. oraz zmiany w zakresie sieci komunikacyjnej, na 

                                                           
58

 Uchwała Nr XXIV/451/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 
Wielkopolskiego. 
59

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.  
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której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie 

kolejowym. 

W Planie transportowym dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku 

wyodrębniono cele, priorytety i działania w obszarze transportu drogowego i kolejowego do realizacji 

w perspektywie 2014-2020 przy wykorzystaniu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego60. Zawarte w Planie działania obejmują kwestie związane ze wzmacnianiem 

sieci transportowej województwa oraz tworzeniem warunków dla rozwoju transportu zbiorowego 

w regionie. Z kolei program Budowa ścieżek rowerowych został przyjęty w 2018 roku przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. Dotyczy budowy, rozbudowy lub przebudowy ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz chodników 

z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż dróg wojewódzkich. 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach ww. dokumentów 

L.p. Podejmowane działania 

1 Sporządzono projekt Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego 
w perspektywie 2030 roku  

2 Zakończono inwestycje drogowe na odcinkach dróg wojewódzkich  

3 Kontynuowano budowę lub rozbudowę dróg wojewódzkich, obwodnic, mostów  

4  Wdrażano Program Budowy Ścieżek Rowerowych  

5  Prowadzono naprawy okresowe i modernizacje taboru kolejowego należącego do Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  

6  Realizacja działań na rzecz rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej   

7  Działania na rzecz rozwoju wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w tym zakup taboru  

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  

 w ramach prac nad sporządzeniem projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa 
Wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku: przygotowano projekt dokumentu oraz zlecono analizę 
dotyczącą w szczególności prognozy kosztów utrzymania i eksploatacji regionalnej infrastruktury 
drogowej, w tym także kosztów organizacji i realizacji regionalnego publicznego transportu 
zbiorowego oraz ocenę ryzyka realizacji działań, projektów i zamierzeń w zakresie regionalnej 
infrastruktury drogowej i regionalnego publicznego transportu zbiorowego; 

 zakończono 2 inwestycje drogowe na odcinkach dróg wojewódzkich:  
 rozbudowano DW 306 na odcinku skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – DW 431 

o długości 8,20 km;   
 rozbudowano DW 194 (obecnie DW 242) na odcinku od m. Wyrzysk nad Notecią, o długości 

4,073 km;  
 kontynuowano budowę lub rozbudowę: 

 DW 160 odc. Sowia Góra-Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta;  
 DW 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa 

wielkopolskiego;   
 DW 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. 

Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska;  
 DW 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru 

zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z DK 22 (Przesieki);  
 obwodnicy Gostynia w ciągu DW 434;  
 DW 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice;  
 obwodnicy Wronek w ciągu DW 182 i 184;  
 mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu DW 431 w m. Rogalinek;  

                                                           
60

 Plan pełni rolę dokumentu implementacyjnego w stosunku do WRPO 2014+, w ramach Celu Tematycznego 7. 
„Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej”; równocześnie stanowi wypełnienie dla warunku ustawowego wskazanego w art. 20 pkt 
1 i 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  
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 realizowano Program Budowy Ścieżek Rowerowych, w ramach którego wykonano 2 ścieżki o łącznej 
długości 0,892 km. Jedno zadanie o długości 2,2km stanowi kontynuację w roku 2020; rzeczowa 
realizacja jednego zadania o długości 0,232km została przesunięta na 2021 rok;  

 w ramach napraw okresowych i modernizacji taboru kolejowego: 
 ukończono naprawy okresowe IV poziomu utrzymania oraz prace modernizacyjne dla 

ostatnich 7 sztuk (z 22 sztuk) elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 ,,Elf”, wykonano 
czynności IV poziomu utrzymania dla 2 autobusów szynowych – SA108-004 i SA108-005; 

 w trakcie naprawy okresowej V poziomu utrzymania wraz z modernizacją był także autobus 
szynowy SA108-010 (planowany termin zakończenia zamówienia to II kwartał 2021 r.); 

 w ramach działań na rzecz rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej:   
 realizacja projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich 

na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” współfinansowanego z POIiŚ na lata 2014-
2020 na podstawie umowy z konsorcjum firm Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 
i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A., w 2020 roku odebrano 4 
z zamówionych 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 48WEb. 
Ostatni pojazd został dostarczony przez Wykonawcę w lutym 2021 r. Zakupiony tabor 
zapewni 1 230 miejsc siedzących; 

 uruchomiono połączenia z Poznania Głównego do Rogoźna oraz Gniezna, jak również 
wydłużono połączenia PKM z Kostrzyna Wlkp. do Wrześni; 

 podpisano porozumienia z JST w zakresie kontynuacji projektu Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej w relacjach z Poznania Głównego do Wolsztyna, Wągrowca, Jarocina oraz 
Nowego Tomyśla, jak również nowe porozumienie pozwalające na uruchomienie połączeń 
PKM z Poznania Głównego do Kościana od 01 stycznia 2021 roku; 

 w ramach rozwoju wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w tym zakup taboru: 
 realizacja projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez 

zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” 
współfinansowanego z WRPO 2014-2020 dostarczono 10 sztuk pięcioczłonowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych o łącznej liczbie miejsc siedzących i stojących 5 760 
osób. Planowana łączna liczba pojazdokilometrów do zrealizowania przez nowo zakupiony 
tabor w ciągu roku wyniesie 1 367 623 pojkm/rok. Działanie ukończone dla 2 pojazdów 
w 2020r; przeprowadzono także promocję projektu; 

 zgłoszono do dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy projekt pn. „Poprawa 
mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym 
poprzez zakup nowego taboru kolejowego” obejmujący zakup: 20 sztuk nowych 
pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu regionalnego 
i aglomeracyjnego; 12 sztuk nowych pojazdów o napędzie wodorowym do obsługi ruchu 
regionalnego i aglomeracyjnego; koszty szacunkowe projektu – 960 000 000 zł;  

 podpisano nowe umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich ze spółkami Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO. 
Wskazane umowy będą obowiązywały do 2030 roku. 

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 276,3 mln zł.   

UWAGI: Pomimo utrudnień wywołanych pandemią COVID-19, wszystkie umowy z Wykonawcami 

dot. taboru kolejowego zostały wykonane w sposób należyty oraz zostały spełnione cele działania. 

Odnotowywano bardzo duże zainteresowanie przewozami pasażerskimi i znaczący wzrost liczby 

przewiezionych pasażerów do połowy marca 2020 roku, a następnie drastyczny spadek 

przewiezionych pasażerów w wyniku ogłoszenia stanu epidemii w kraju oraz wprowadzenia reżimu 

sanitarnego w publicznym transporcie zbiorowym, zamknięcia szkół i uczelni wyższych oraz wdrożenia 

pracy zdalnej. Z tego tytułu wypłacono ponad 200 mln zł rekompensaty przez Województwo 

Wielkopolskie oraz ponad 20 mln zł przez Ministerstwo Infrastruktury za 2020r. (jako pokrycie strat 

wynikających z realizowanych usług publicznych w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa). 
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 Inne działania realizowane w 2020 roku w obszarze transportu (nie wynikające z ww. dokumentów) 

L.p. Podejmowane działania 

1 Inwestycje Portu Lotniczego Poznań Ławica   

Kluczowe efekty podejmowanych działań:  

 W 2020 r. Port dokończył rozpoczętą w roku ubiegłym inwestycję polegającą na dostosowaniu 
infrastruktury i urządzeń systemu wykrywania materiałów wybuchowych bagażu rejestrowanym EDS 
do wymogów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 
ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzającego w życie wspólnych ustawowych norm 
lotnictwa cywilnego. Wykonana inwestycja polegała na polegała na wymianie dot. skanerów RTG 
normy II na 2 tomografy normy II skanujące bagaż w D3. Przebudowano też taśmociągi, 
dostosowując je do większych gabarytów nowych skanerów. Ponadto zaktualizowano 
oprogramowanie do nadzoru systemy BHS. Dzięki wykonanej inwestycji zwiększyła się 
przepustowość bagażu kontrolowanego z 1200 do 1800 bagaży na godz.    
 

Szacuje się, że na ww. działanie wydano w 2020 roku 8,66 mln zł.  

 

3.6. Samorząd 

W nawiązaniu do przyporządkowanych obszarów tematycznych, w tej części podrozdziału zostały 

omówione Strategia rozwoju województwa, dokumenty operacyjne z zakresu polityki regionalnej oraz 

programowe z zakresu współpracy zagranicznej. 

 

3.6.1. Zarządzanie i koordynacja rozwojem regionu 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku jest najważniejszym dokumentem 

określającym politykę rozwoju regionu. SRWW 2030 pełni podstawową rolę programującą w regionie 

i jest nadrzędna w stosunku do pozostałych dokumentów programowych przygotowanych na 

poziomie regionalnym. W Strategii wskazuje się na model funkcjonalny rozwoju regionalnego, który 

zakłada społecznie, gospodarczo i terytorialnie zrównoważony rozwój województwa wielkopolskiego. 

Głównym celem rozwojowym Wielkopolski jest osiągnięcie w 2030 roku stanu, w którym region będzie 

przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego 

dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty 

na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, 

zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa. 

Strategia precyzuje cele strategiczne oraz cele operacyjne: 

 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców  

o 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

o 1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia 

o 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 2.Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu 

o 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie 

o 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom 

o 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu 

 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski  

o 3.1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej województwa 

o 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski 
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o 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 

 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem 

o 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług 

o 4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju. 

 
 Inne działania podejmowane w 2020 roku w ramach zarządzania i koordynacji regionem 

L.p. Podejmowane działania 

1. 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ratownictwa (straż 
pożarna)  

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji  

3. Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  

4. 
Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego  

5. 
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lądek na zadania związane z odbudową infrastruktury 
komunikacyjnej, zniszczonej w skutek ulewnych deszczy i silnych wiatrów, które wystąpiły na terenie  
tej Gminy w październiku 2020 roku  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 efektem wykorzystania dotacji celowej było dofinansowanie zakupu 7 lekkich samochodów 
ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą o masie powyżej 3,5 t, z podziałem na: 

 6 pojazdów wyposażonych w zbiornik wody o poj. 1000 l i agregat wysokociśnieniowy, 
 1 pojazd wyposażony w zbiornik wody o poj. 1000 l i autopompę.  

 dzięki zasileniu Państwowego Funduszu Wsparcia Policji dokonano: 
 zakupu 2 nieoznakowanych radiowozów do wsparcia kolumny transportowej KWP 

w Poznaniu, 
 zakupu 2 nieoznakowanych radiowozów dla pionu kryminalnego KWP w Poznaniu, 
 zakupu 5 dystrybucyjnych urządzeń sieciowych do zabezpieczenia transmisji danych w sieci 

teleinformatycznej KWP w Poznaniu, 
 dofinansowania zadań prewencyjnych na kwotę 152 447,77 zł. 

 dzięki zasileniu Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonano:  
 zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kępnie, 
 zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu, 
 zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Grupy Operacyjnej Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. 

 udzielona pomoc finansowa dla 13 JST na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego posłużyła 
sfinansowaniu budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej, budowy pomostu cumowniczego 
wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych, budowy drogi ratunkowej umożliwiającej dostęp dla 
służ ratowniczych do infrastruktury rekreacyjnej, wykonanie punktu udzielenia pierwszej pomocy 
oraz zainstalowanie monitoringu wizyjnego, zakupu łodzi ratowniczej, zakupu kontenera na potrzeby 
prowadzenia działań ratownictwa wodnego, zakupu skutera wodnego z platformą ratowniczą, 
zakupu 2 łodzi motorowodnych, zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepką podłodziową, 
wykonania pomostu pływającego, wyposażenia baz ratownictwa wodnego w drobny sprzęt 
ratowniczy, rozbudowę monitoringu; 

 udzielenie pomocy finansowej Gminie Lądek w wysokości 30 000,00 zł skutkowało odbudową 3 
zniszczonych wskutek nagłych zjawisk pogodowych wiat przystankowych lokalnej komunikacji.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 2, 91 mln zł.  

UWAGI: Powyższe działania przyczyniły się do poprawy stanu bezpieczeństwa ludności w regionie, 

usprawnienia realizacji zadań Policji, poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz 

odtworzenia zniszczonej infrastruktury komunalnej. Problemem było opóźnienie w dostawie 6 

pojazdów spowodowane niedotrzymaniem terminu wykonania samochodów przez wykonawcę oraz 
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nie wypłacenie środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego Gminie Miastu Złotów ze względu 

na niespełnienie warunków, stanowiących podstawę udzielenia dotacji.  

 

3.6.1.1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) to dokument 

o przekrojowym charakterze, którego zakres merytoryczny dotyczy szerokiego zakresu problematyki. 

Program wdrażany jest przez wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawą prawną opracowania dokumentu 

jest ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Cel główny WRPO 2014+, 

określony jako poprawa konkurencyjności i spójności województwa, jest spójny z wizją rozwoju 

województwa. WRPO 2014+ składa się z dziesięciu osi priorytetowych, które są podzielone na 

priorytety inwestycyjne określające specyficzne pole interwencji i cele szczegółowe. Priorytety 

zidentyfikowane w WRPO 2014+ są odzwierciedleniem wszystkich celów strategicznych Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego. Informacja o stanie realizacji WRPO 2014+ będzie punktem 

obrad czerwcowego posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w zawiązku z tym poniższa 

informacja o stanie wdrażania przedstawiona została w sposób syntetyczny.  

 

1. Porównanie postępu finansowego WRPO 2014+ w 2019 i 2020 roku (kwota dofinansowania UE PLN)61 

Wykres 9. Umowy (wartość dofinansowania UE w mln 
PLN) narastająco do 31.12. 2019 i 2020 r. 

Wykres 10. Wnioski o płatność (wartość dofinansowania UE 
w mln PLN) narastająco do 31.12. 2019 i 2020 r. 

 

 
 

Opracowanie DPR 

2. Stan wdrażania WRPO 2014+  
 

Tab. 3. Postęp finansowy WRPO 2014+ (kwota dofinansowania UE w PLN) narastająco do 31. 12. 2020 r. i w 2020 r.  

  stan na 31 grudnia 2020 r. 
(narastająco) w 2020 r.  

Złożone wnioski o dofinansowanie
62

 16 529 958 422 zł 877 388 446 zł 

Umowy  9 819 439 846 zł 984 691 629 zł 

Wnioski o płatność 5 893 352 175 zł 1 609 583 712 zł 

Projekty zakończone 3 010 509 802 zł 484 664 814 zł 

Opracowanie DPR 

                                                           
61

 Na wykresach przedstawiono stan finansowy na koniec 2019 i 2020  roku oraz % przyrostu wartości 
dofinasowania UE w stosunku do roku 2019.  
62

 Dotyczy wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej. 
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Wykres 11. Postęp finansowy WRPO 2014+ (wartość dofinansowania UE w mln PLN) narastająco do 31.12.2020 r. wraz z % 
wykorzystania alokacji 

 
Opracowanie DPR 

3. Realizacja finansowa w podziale na osie priorytetowe  

 
Wykres 12. Wartość podpisanych umów (dofinansowanie UE w mln PLN) wraz z % wykorzystania alokacji w podziale na osie 

priorytetowe (narastająco do 31.12.2020 r.) 

 
Opracowanie DPR 

 
Wykres 13. Wartość dofinansowania UE (mln PLN) we wnioskach o płatność wraz z % wykorzystania alokacji w podziale na osie 

priorytetowe (narastająco do 31.12.2020 r.) 

 
Opracowanie DPR 
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A. Certyfikacja wydatków do KE  

Zgodnie ze stanem na 31.12.2020 roku od początku wdrażania WRPO 2014+ całkowita 

certyfikowana kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 7 582 123 184 zł. 

 

B. Rozkład projektów WRPO 2014+ kształtuje się następująco:  
Na podstawie analizy dotyczącej rodzajów beneficjentów w ramach WRPO 2014+ najwięcej 

projektów realizowanych jest przez przedsiębiorców (1 453 szt.) oraz JST (1 413 szt.). Natomiast 

największe wsparcie tj. dofinansowanie UE na kwotę w wysokości 5 392 mln zł otrzymały JST. Poniżej 

przedstawiono szczegółowe zestawienie rodzajów beneficjentów i otrzymanego wsparcia na 

podstawie umów. 

 
Wykres 14. Projekty wg rodzajów beneficjentów na 

podstawie liczby realizowanych projektów (narastająco do 
31.12.2020 r.) 

 

Wykres 15. Projekty wg wartości otrzymanego wsparcia UE dla 
beneficjentów (narastająco do 31.12.2020 r.) 

 

 

 

Opracowanie DPR 

 
 Wykres 16. Rozkład projektów wg wartości otrzymanego wsparcia UE dla beneficjentów (mln PLN) 

 
Opracowanie DPR 
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C. Instrumenty Finansowe 
Instrumenty Finansowe w WRPO 2014+, przewidziane dla PI 3c (przedsiębiorczość),  

4c (termomodernizacja), a także 9b (rewitalizacja), wdrażane są poprzez realizację trzech umów 

o finansowanie zawartych między Województwem Wielkopolskim, a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego. W ramach umowy dot. PI 3c BGK działa jako podmiot wdrażający fundusz, odpowiedzialny 

za uruchomienie zwrotnego wsparcia poprzez Pośredników Finansowych (fundusze pożyczkowe, 

poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe). W dwóch pozostałych umowach BGK zapewnia 

bezpośrednie wsparcie ostatecznym odbiorcom. 

 
JEREMIE 2 

W ramach PI 3c w 2020 roku BGK ogłosił jedno postępowanie na wybór Pośrednika Finansowego 

w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego: „Poręczenie”, a także rozstrzygnął ogłoszone w 2019 

roku postępowanie na wybór pośredników finansowych w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego 

Mała Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Inwestycyjna. Na tej podstawie, w 2020 roku zostało 

podpisanych kolejnych 10 Umów Operacyjnych, a jedna umowa została rozwiązana z przyczyn 

związanych z epidemią COVID-19. Dodatkowo w ramach 5 realizowanych Umów Operacyjnych 

uruchomiono kolejne transze środków w ramach tzw. prawa opcji. Według stanu na 31.12.2020 r. 16 

Pośredników Finansowych realizujących 35 Umów Operacyjnych zawarło łącznie 3 206 umów z 2 753 

ostatecznymi odbiorcami działającymi na terenie Województwa Wielkopolskiego na kwotę 488 345 

152 zł. W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka zawartych zostało 2 775 umów na kwotę 394 

557 705 zł, z czego do końca roku wypłacono 390 120 501 zł. W przypadku Instrumentu Finansowego 

Poręczenie zawartych zostało 431 umów na kwotę 93 787 447 zł, co umożliwiło przedsiębiorcom 

pozyskanie 209 745 704 zł finansowania zwrotnego z innych instytucji finansowych.  

 
JESSICA 2 

Wg stanu na 31.12.2020 r. w PI 9b zawarto 12 umów pożyczkowych z ostatecznymi odbiorcami na 

kwotę 105 679 234 zł, na inwestycje związane z rewitalizacją miast, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych. Kwota środków wypłaconych ostatecznym odbiorcom ze środków 

UE na koniec 2020 r. na inwestycje realizowane w ramach PI 9b wynosiła 87 041 012 zł. Natomiast 

w PI 4c od początku wdrażania zawarto 68 umów pożyczkowych na kwotę 125 412 308 zł, 

obejmujących inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej 

i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Kwota środków wypłaconych ostatecznym odbiorcom 

ze środków UE na koniec 2020 r. na inwestycje realizowane w ramach PI 4c wynosiła 84 010 228 zł. 
 

Wykres 17. Kwota zawartych umów i środków przekazanych ostatecznym odbiorcom w ramach Instrumentów Finansowych z 
umów pożyczki (dofinansowanie UE w mln PLN) - narastająco do 31.12.2020 r. 

 
Opracowanie DPR 
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Tab. 4. Efekty rzeczowe wdrażania Instrumentów Finansowych 2014-2020 (narastająco do 31.12.2020 r.) 

Instrument 
Finansowy 

Efekty rzeczowe 

JEREMIE2 2 846 wspartych przedsiębiorców 

JESSICA2 
termomodernizacja 

893 wspartych gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 
36 zmodernizowanych energetycznie budynków 
1 600 ton równoważnika CO2 szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych 

JESSICA2 
rewitalizacja 

1,85 ha powierzchni obszarów objętych rewitalizacją 
10 495 m2 otwartej przestrzeni utworzonej lub rekultywowanej na obszarach miejskich 

Opracowanie DPR 

 
Wykres 18. Udzielone wsparcie w ramach Instrumentów 

Finansowych wg wartości umów (narastająco do 31.12.2020 r.) 
 

Wykres 19. Rodzaje Instrumentów Finansowych na podstawie                    
zawartych umów (narastająco do 31.12.2020 r.) 

 

  

Opracowanie DPR 

6. Realizacja Ram Wykonania (RW) 

RW ustalone zostały dla każdej osi (poza Pomocą Techniczną) i składają się ze wskaźników 

finansowych oraz wskaźników produktu (ew. Kluczowych Etapów Wdrażania dla tych wskaźników). 

Każda z osi ma wskaźnik finansowy dot. całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 

(EUR) oraz wskaźniki produktu reprezentujące główne typy projektów. Poniżej została przedstawiona 

realizacja wskaźników w odniesieniu do wartości docelowych wyznaczonych dla roku 2023. 
 

Wykres 20. Wskaźnik finansowy RW całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych % realizacji wartości 
docelowej (2023) – narastająco do 31.12.2020 r. 

 
Opracowanie DPR 
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Wykres 21. Wskaźniki produktu EFRR Ram Wykonania - % realizacji wartości docelowej (2023), narastająco do 31.12.2020 r. 

 

 
LEGENDA - wskaźniki: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (szt.) 
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 (szt.) 
3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (szt.) 
4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) 
5. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej (km) 
6. Liczba instytucji kultury i zabytków objętych wsparciem (szt.) 
7. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km) 
8. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)- Wskaźnik dotyczy 

dużego projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież – Piła Główna 
w ramach WRPO 2014+. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 
wartość z umów – 93 km (101% wartości docelowej z programu). Wartość wskaźnika zostanie wykazana 
po złożeniu  wniosku o płatność  końcową, który jest w przygotowaniu.  

9. Zakończone procedury przetargowe dla dużego projektu w PI 7d („Modernizacja linii kolejowej nr 354 
Poznań Główny – Piła Główna”) 

10. Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) 
11. Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (szt.) 

Opracowanie DPR 
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Wykres 22. Wskaźniki produktu EFS Ram Wykonania -  % realizacji wartości docelowej (2023), narastająco do 31.12.2020 r. 

 
LEGENDA - wskaźniki: 
1. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie (osoby) 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

(osoby) 

3. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.) 

4. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności       

uniwersalnych w programie (osoby) 

5. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

6. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby) 

7. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby) 
Opracowanie DPR 

7. Postępy w realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Mandatów 

Terytorialnych (MT) dla Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) – narastająco do 31.12.2020r.: 

 Stowarzyszenie Metropolia Poznań (ZIT Poznań) – liczba podpisanych umów 128, kwota 

ogółem 1 207 209 275 zł, dofinansowanie UE 764 815 798 zł, wnioski o płatność: kwota 

ogółem 680 628 911 zł, dofinansowanie UE 395 724 281 zł; 

 Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (ZIT AKO) – liczba podpisanych umów 73, kwota 

ogółem 440 140 063 zł, dofinansowanie UE 275 363 658 zł, wnioski o płatność: kwota ogółem 

256 035 366 zł dofinansowanie UE 165 723 336 zł; 

 OSI - podpisano 110 umów na łączną kwotę dofinansowania ogółem 593 347 577 zł oraz 

dofinansowania UE  366 293 733 zł i złożono wnioski o płatność na kwotę ogółem  

457 289 526 zł i dofinansowania UE  272 337 135 zł. 
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Wykres 23. Realizacja Strategii ZIT na podstawie umów i wniosków o płatność  wartość dofinansowania UE (%) (narastająco do 
31.12.2020 r.) 

 
Opracowanie DPR 

 
Wykres 24. Realizacja MT OSI na podstawie umów i wniosków o płatność wartość dofinansowania UE (%) (narastająco do 

31.12.2020 r.) 

 
Opracowanie DPR 

 

3.6.1.2. Działania na rzecz walki z COVID-19 

Samorząd Województwa podjął szereg działań zmierzających do walki z pandemią i niwelujących jej 

skutki. Do końca 2020 roku na ten cel w ramach podpisanych umów przeznaczono ponad 260 mln zł. 

Przewidywane jest również uruchamianie kolejnych działań. WUP w Poznaniu wykonuje zadania na 

rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19. Zadania te realizowane są ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Łącznie na rzecz ochrony 

miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. wypłacono świadczenia w kwocie 

1.190.108.529,85 zł na rzecz 307 044 pracowników. 

Na cel wsparcia skierowanego do szpitali i placówek medycznych, poprzez zakup niezbędnego 

sprzętu, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz badań diagnostycznych ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

przeznaczono ok. 81 mln PLN.  

W wyniku ograniczenia działalności gospodarki oraz konieczności reorganizacji sposobów 

funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych, służb i innych podmiotów niezbędne stało się 

wykorzystywanie w codziennej działalności rozwiązań cyfrowych. W odpowiedzi na ograniczenie 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wdrożenie nauczania hybrydowego i zdalnego, do końca 

2020 r. wsparcie w wysokości 3 mln PLN (zaplanowana docelowa wartość wsparcia wynosi ok 25 mln 

PLN – trwa podpisywanie umów) uzyskały wielkopolskie szkoły, w zakresie wyposażenia ich w sprzęt 

niezbędny do prowadzenia edukacji zdalnej. Sytuacja pandemiczna wymogła także realizację szkoleń, 

stanowiących część zakresu projektów, w formie zdalnej. Zarówno zakup sprzętu medycznego jak 

i wyposażenie szkół w sprzęt do prowadzenia nauki zdalnej, są inwestycjami, które będą 

wykorzystywane dłuższy czas, nawet po zakończeniu pandemii. 

Ponadto, w ramach projektu Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk pn. 

„REGIONAL COVID-HUB”, środki w wysokości 2,4 mln PLN przeznaczono na opracowanie badań, które 

pozwolą naukowcom odtworzyć m.in. historię przebiegu pandemii w naszym województwie. Ich celem 

jest m.in. poznanie głównych ścieżek rozprzestrzeniania się wirusa oraz wykrycie najsłabszych 

punktów,  gdzie były problemy z uchronieniem mieszkańców przed zagrożeniem epidemiologicznym. 

Projekt jest krokiem w stronę zastosowania nowoczesnych metod naukowych w epidemiologii, 

diagnostyce i profilaktyce COVID-19 przy wsparciu i rozwoju technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK).  

Ważnym elementem stało się wsparcie sektora społecznego, tj. bezpośrednich odbiorców usług 

społecznych i pieczy zastępczej oraz kadr świadczących te usługi. Na ten cel wydatkowanych zostało  

ok. 26,07 mln PLN (zakup testów na COVID-19, dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 

czy opiekunów środowiskowych, doposażenie w sprzęt ochrony indywidualnej, miejsca wytchnienia 

dla kadry oraz miejsca kwarantanny). Dodatkowo, w ramach wsparcia uzyskanego z WRPO 2014+, 

odpowiedni dla danego subregionu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonał zakupów 

produktów i usług od PES i nieodpłatnie przekazuje podmiotom działającym na rzecz przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, np. placówkom służby zdrowia, całodobowej opieki, pieczy 

zastępczej oraz systemu oświaty. Zakupy te są zgodne z ich zapotrzebowaniem i obejmują  

w szczególności: środki ochrony osobistej i dezynfekujące, usługi dezynfekcji, czyszczenia, odkażania, 

usługi cateringowe oraz usługi społeczne. 

Wsparcie ze środków WRPO 2014+ uzyskali również przedsiębiorcy w ramach projektu grantowego 

na kapitał obrotowy, na który przeznaczono 100 mln PLN. Ponadto zrealizowano działania w zakresie 

wsparcia finansowego wielkopolskich banków żywności w transporcie żywności do problematycznych 

lokalizacji w związku z epidemią oraz inne wskazane w ramach opisanych w poprzednich 

podrozdziałach działań, np. w obszarze zdrowia.  

Projekty pozakonkursowe i w trybie nadzwyczajnym 

W ramach trybu pozakonkursowego na koniec roku 2020 realizowano 69 projektów, dla których 

zawarto 293 odrębne umowy o wartości dofinansowania UE 3 380 mln zł. W związku z wystąpieniem 

pandemii koronawirusa na wykazie projektów pozakonkursowych znalazły się także projekty, których 

realizacja miała za zadanie przyczynić się m.in.: do poprawy dostępności do infrastruktury ochrony 

zdrowia służącej wzmocnieniu walki z pandemią koronawirusa i przeciwdziałaniu negatywnym 

skutkom epidemii COVID-19. W celu wspierania walki z epidemią COVID-19 przeprowadzono także 

nabory w trybie nadzwyczajnym. Poniżej zestawienie tych projektów: 
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Tab. 5. Lista projektów wspierających walkę z pandemią COVID-19  

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 
Wartość 

dofinansowania UE  

1. 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 
koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim. 

19 998 085 zł 

2. 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 
koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - 
etap II 

9 999 000 zł 

3. 

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL 
MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z 
ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO – 
LECZNICZYM SPZOZ63 

Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją 
pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez wielospecjalistyczny Szpital miejski im. J. 
Strusia z zakładem Opiekuńczo –Leczniczym SP ZOZ oraz 
poznański ośrodek Specjalistycznych usług Medycznych 
w Poznaniu. 

6 545 000 zł 

4. 
INSTYTUT CHEMII 
BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK 

REGIONAL COVID-HUB 2 387 587 zł 

5. 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem 
skutków epidemii COVID-19 

33 006 070 zł 

6. 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO - 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W POZNANIU 

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne 
w Wielkopolsce. 

24 508 687 zł 

7.
64

 
WIELKOPOLSKA AGENCJA 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
SP. Z O.O. 

Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa 100 000 000 zł 

8.
65

 
ORGANY PROWADZĄCE 
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

Kształcenie zawodowe młodzieży  27 943 600 zł 

Opracowanie DPR 

Wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 spowodowało podjęcie przez IZ WRPO 2014+ wszelkich działań łagodzących 

negatywne skutki spowodowane sytuacją epidemiologiczną i przekazanie środków finansowych na 

walkę z chorobą COVID-19 pochodzących z WRPO 2014+ dla instytucji i podmiotów lecznictwa 

szpitalnego oraz przedsiębiorców. Poniżej zestawienie obrazujące najważniejsze efekty rzeczowe 

udzielonego wsparcia oraz modyfikacji programowych – realokacji środków skierowanych na zadania 

niezbędne do podjęcia w walki z epidemią koronawirusa.  

Tab. 6. Informacja o efektach rzeczowych projektów związanych z walką z pandemią COVID-19 

L.p Efekty rzeczowe Wartość docelowa 
Wartość osiągnięta  

(stan na  
31.12.2020 r.) 

1. Liczba wspartych przedsiębiorstw (dotacje)*(szt.) 2 856 2559
66

 

2. Liczba wspartych przedsiębiorstw (IF)**(szt.) 84 84 

3. Liczba zakupionych respiratorów ***(szt.) 110 110 

4. Liczba zakupionych karetek (szt.) 16 2
67

 

                                                           
63

 Projekt przewidziany do realizacji w I kw.2021r. 
64

 Projekt realizowany w trybie nadzwyczajnym 
65

 j.w. 
66

 Zgodnie ze stanem na 31 marca 2021. 
67

 Dwie karetki są dostarczone. Kolejne 6 karetek jest w trakcie dostarczania, a na pozostałe rozpisano przetarg. 
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5. Liczba łóżek utworzonych dla pacjentów z COVID-19 (szt.) 104 104 

6. 

Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa 
metodą genetyczną/molekularną (szt.) 

6 6 

7. Liczba wyposażonych laboratoriów (szt.) 4 4 

8. Liczba wspartych szpitali (szt.)  20 44
68

 

*wsparcie dotacyjne w postaci grantów dla przedsiębiorców 

**wsparcie dla przedsiębiorców, którzy wcześniej otrzymali wsparcie w zakresie pożyczek i gwarancji w ramach 
JEREMIE2 (czasowe obniżenie raty kapitałowej, dodatkowa karencja w spłacie, obniżenie oprocentowania 
Umowy Inwestycyjnej, udzielenie wakacji kredytowych, wydłużenie okresu rozliczenia Umowy Inwestycyjnej, 
wydłużenie terminu obowiązywania Umowy Inwestycyjnej, wydłużenie terminu obowiązywania poręczenia w 
związku z wydłużeniem spłaty kredytu). 
*** Dotyczy sprzętu zakupionego z zakresu projektów związanych z walką z pandemią COVID – 19 ( projektów 
EFRR i EFS) tj.: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb 
walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim (poddz. 9.1.1.) i Działania związane 
z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 (poddz. 7.2.2.). 

Opracowanie DPR 

 
Tab. 7. Środki przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19 w wyniku zmian dokonanych w ramach WRPO 2014+ 

OŚ 
 

Kwota przeznaczona na 
działania wspierające 

walkę z COVID-19 (EUR) 
w WRPO 2014+ 

Uzasadnienie 

OŚ PRIORYTETOWA 1. 
INNOWACYJNA I 
KONKURENCYJNA 
GOSPODARKA  

14 284 905EUR 

Realokacja środków w ramach OSI 1, na  PI 3c - wspieranie 
tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, w celu wsparcia przedsiębiorców 
w walce z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. 

OŚ PRIORYTETOWA 6. 
RYNEK PRACY 

4 555 894 EUR 
Realokacja w ramach osi 6 na PI 8i - podjęte działania mające na 
celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-
ekonomicznym wystąpienia pandemii COVID-19. 

OŚ PRIORYTETOWA 7. 
WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE 

21 835 021 EUR 

Realokacja środków na PI 9iv -ułatwianie dostępu  do 
przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 
w celu poprawy dostępności do infrastruktury ochrony zdrowia 
służącej wzmocnieniu walki z pandemią koronawirusa 
i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii COVID-19. 

OŚ PRIORYTETOWA 9. 
INFRASTRUKTURA DLA 
KAPITAŁU LUDZKIEGO 

7 227 179 EUR 

Realokacja środków na  PI 9a przeznaczonych na poprawę 
dostępności do infrastruktury ochrony zdrowia służącej 
wzmocnieniu walki z pandemią koronawirusa i przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Takie rozwiązanie 
pozwoliło na szybką kontraktację środków i wzmożenie działań 
w tym obszarze. 

Opracowanie DPR 

 

                                                           
68 Liczba 44 wspartych podmiotów dotyczy podmiotów, które otrzymały już wsparcie w różnej postaci: sprzętu, 

środków ochrony osobistej czy karetek. Wsparcie zostało przekazane nie tylko podmiotom podległych 
Samorządowi Województwa ale też np. szpitalom powiatowym. Wartość docelowa 20 podmiotów dotyczyła 
zakładanego wsparcia w umowach o dofinansowanie. W trakcie realizacji projektów wsparcie rozszerzono o 
kolejne podmioty lecznicze. 
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 3.6.1.3. Pozostałe programy unijne 

W rozdziale zaprezentowana została realizacja programów, dla których ZWW pełni funkcje 

instytucji wdrażającej lub pośredniczącej, tj. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RiM) oraz Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 20014-2020 (PROW). Realizacja tych dokumentów ma znaczący wpływ na rozwój 

Województwa Wielkopolskiego oraz wsparcie realizacji części zapisów dokumentów wykonawczych do 

Strategii.   

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

W 2020 r. kontynuowano wspieranie osób w obszarze zatrudnienia w ramach POWER 2014-2020. 

Wsparcie osób młodych (Poddziałanie: 1.1.1 i  1.2.1 tego Programu) w Wielkopolsce wdrażane jest 

przez WUP w Poznaniu w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Działania realizowane 

w projektach PO WER skierowane są do osób do 29 roku życia, które doświadczają największych 

trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Przedsięwzięcia adresowane są do 

osób pozostających bez zatrudnienia, a także do imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących 

z rolnictwa i ich rodzin, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Osoby przystępujące do projektów obejmowane 

były wsparciem mającym na celu udzielenie pomocy adekwatnej do ich potrzeb i możliwości oraz 

uwzględniającym sytuację na rynku pracy. W projektach poza pośrednictwem pracy i poradnictwem 

zawodowym realizowane były również m.in. staże, praktyki, szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie 

wiedzy i doświadczenia zawodowego. Uczestnicy mogli również otrzymać bezzwrotne środki na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na wdrażanie wsparcia oferowanego w projektach PO WER 

w regionie zaplanowano środki w wysokości 145,4 mln euro (tj. 653,6 mln zł). 

W Wielkopolsce, od początku wdrażania Programu do końca 2020 r., realizowanych było łącznie 

212 projektów o wartości 619,9 mln zł. Wartość projektów stanowiła 94,8% alokacji przyznanej na cały 

okres finansowania. Od 2015 r. w projektach rozliczono wnioski o płatność w wysokości 430,5 mln zł, 

co oznacza, że WUP zatwierdził wykorzystanie 65,9% przyznanych dla regionu środków. Natomiast 

w 2020 r. w projektach konkursowych i pozakonkursowych łącznie rozliczono wydatki w wysokości 

82,0 mln zł. 

Tab. 8. Postęp finansowy w projektach PO WER dla Wielkopolski (narastająco do 31.12.2020 r.) 

Działanie 
Alokacja  
(mln zł) 

Wartość 
projektów  

(mln zł) 

Wartość zatwierdzonych 
wniosków o płatność  

(mln zł) 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z EFS 

570,3 541,4 383,9 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku 
pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z EFS 

83,3 78,5 46,6 

RAZEM 653,6 619,9 430,5 

Opracowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Do końca 2020 r. w projektach PO WER wsparciem objęto 60 975 osób w wieku 15-29 lat (w tym 

46  694 osoby bezrobotne i 3 617 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu). Pomoc trafiała m.in. do osób posiadających niskie kwalifikacje (44 820), będących w wieku 

poniżej 25 lat (36 237) oraz zamieszkujących obszary wiejskie (29 338). Uczestnicy korzystali 
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najczęściej z profesjonalnego pośrednictwa pracy (39 015) i doradztwa zawodowego (29 700). Udział 

w szkoleniach i kursach (13 172) oraz w stażach i praktykach (25 696) umożliwiał ludziom młodym 

zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego niezbędnego do podjęcia pracy. W projektach 

udzielono 7 364 bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. W wyniku 

udzielonego wsparcia, do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie, 33 762 uczestników 

podjęło pracę, a 10 338 osób uzyskało kwalifikacje. 

Dodatkowo od 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, WUP monitoruje realizację wsparcia oferowanego przez 

powiatowe urzędy pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników.  

Na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w 2020 r. w ramach 

projektów PO WER przeznaczono prawie 63,6 mln zł. Dzięki tym środkom planowano udzielić 

dofinansowania do wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (STW) ok 15 tys. 

osób. Wydatkowane w tym celu środki są sukcesywnie rozliczane. Ostateczna kwota wykorzystanych 

na ten cel środków i liczba osób objętych tą formą wsparcia w 2020 r. będzie znana po zatwierdzeniu 

wszystkich wniosków o płatność rozliczających poniesione wydatki. 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Zarząd WW (przy pomocy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW) 

realizuje zadania delegowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako instytucja 

wdrażająca PROW 2014-2020. Na przestrzeni lat 2014-2023 na obszary wiejskie Wielkopolski trafi 

kwota ponad 160 mln euro. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. okres trwania Programu PROW 2014-2020 został przedłużony do 

dnia 31 grudnia 2022 r. 

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 

terytorialny obszarów wiejskich. Realizowane są działania przyczyniające się do rozwoju 

przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które są 

realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie LEADER. 

Przewidziano również wsparcie w zakresie scalania gruntów. Elementem wsparcia rozwoju lokalnego 

jest wdrażanie działania pn. „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, pozwalającego 

na realizację operacji dotyczących zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, kształtowania 

przestrzeni publicznej oraz projektów w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne. 

Ponadto wsparcie rozwoju infrastruktury dotyczące np. dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej 

przyczynia się zarówno do poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego, jak i do ochrony 

środowiska (ograniczenie zanieczyszczeń wód). Z kolei działanie LEADER realizowane jest poprzez 

wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR). LEADER ukierunkowany został na cele związane 

z przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w związku z czym istotne w ramach LSR jest 

wsparcie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, w tym przez podmioty ekonomii społecznej 

(jako uzupełnienie wsparcia z EFS). Zakres LEADER może obejmować także przetwórstwo produktów 

rolno-spożywczych (na małą skalę) oraz tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich 

łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych, co pozwoli na wykorzystanie 

endogenicznego potencjału obszarów wiejskich. 
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Tab. 9. Limity w ramach PROW 2014-2020 dla Wielkopolski 

Działanie Euro 

Inwestycje w środki trwałe - scalanie gruntów 1 983 762 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 78 794 701 

Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 79 754 765 

RAZEM 160 533 228 

Opracowanie DOW 

W ramach PROW 2014-2020 Samorząd WW wdraża następujące działania: Inwestycje w środki 

trwałe; Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER (RLKS). Limity w ramach PROW 2014-2020 dla Województwa 

Wielkopolskiego przedstawiono w poniższej tabeli. Łącznie do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 do końca 2020 roku wpłynęło 4 011 

wniosków o przyznanie wsparcia. Zawarto 2 149 umów na dofinasowanie operacji oraz wpłynęło 

łącznie 2 339 wniosków o płatność. Należy zaznaczyć że wprowadzony w kraju w marcu 2020 roku stan 

pandemii związany z epidemią SARS-CoV-2 miał istotny wpływ na realizację PROW.  

 

 Inwestycje w środki trwałe (scalanie gruntów) 

Wsparcie przeznaczono na operacje w zakresie prac scaleniowych oraz zagospodarowania 

poscaleniowego. Beneficjentem tego Poddziałania są powiaty. Łącznie w 2 naborach wniosków 

o przyznanie pomocy od początku realizacji Programu do Samorządu WW wpłynęły 2 wnioski, które 

wyczerpały limit na woj. wielkopolskie. Projekty są realizowane przez Powiat Pleszewski oraz Powiat 

Czarnkowsko-Trzcianecki. 

 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów budowy, przebudowy dróg 

gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. Beneficjentem Poddziałania może być: gmina, związek 

międzygminny, powiat, związek powiatów. Do końca 2020 roku złożono 175 wniosków o płatność na 

kwotę ponad 108 mln zł. 

 operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa” 

Dofinansowanie na realizację operacji jest przyznawane w formie refundacji części kosztów 

kwalifikowalnych [63,63%] dotyczących budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych 

służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków: oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji 

uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę czy instalacji do osadów ściekowych. 

Beneficjentem Poddziałania są gminy, spółki (w których udziały mają wyłącznie jednostki samorządu 

terytorialnego), związki międzygminne. Do końca 2020 r. podpisano 108 umów na kwotę ponad 140 

mln zł, złożono także 89 wniosków o płatność na kwotę ponad 63 mln zł.  

 operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 

Wsparcie jest przyznawane na operacje w zakresie odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych 

obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów 

budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na 

cele publiczne. Beneficjentem Poddziałania są gminy i instytucje kultury, dla których organizatorem 

jest jednostka samorządu terytorialnego. W sumie zawarto 15 umów na łączna kwotę ponad 6,5 mln zł 
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wyczerpując dostępny limit środków na lata 2014-2020. Do końca 2020 roku złożono 20 wniosków 

o płatność na kwotę ponad 6,3 mln zł. 

 operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 

Dofinansowanie jest przyznawane na operacje dotyczące budowy, przebudowy lub wyposażenia 

obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Beneficjentem 

Poddziałania są gminy i instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego. W ramach ogłoszonego naboru złożono 87 wniosków. Łącznie podpisano 56 umów na 

kwotę ponad 25,8 mln zł wyczerpując dostępny limit środków na lata 2014-2020. Do końca 2020 roku 

złożono 56 wniosków o płatność na kwotę ponad 20,8 mln zł. 

 operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”  

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej. Beneficjentem 

Poddziałania są gminy. W ramach ogłoszonego naboru złożono 38 wniosków. Podpisano 15 umów na 

kwotę ponad 7,8 mln zł wyczerpując dostępny limit środków na lata 2014-2020. Do końca 2020 roku 

złożono 16 wniosków o płatność na kwotę ponad 5,8 mln zł. 

 operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów” 

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na budowie lub przebudowie targowisk lub obiektów 

budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Województwo Wielkopolskie 

dysponowało limitem w wysokości 2,1 mln EUR. Beneficjentem Poddziałania może być: gmina, powiat, 

związki gmin lub powiatów. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 19 wniosków. Podpisano 15 

umów na kwotę dofinansowania 10,6 mln zł. Do końca 2020 r. złożono 16 wniosków o płatność na 

kwotę ponad 9,4 mln zł. 

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS) 

Z inicjatywy społeczności lokalnych w województwie wielkopolskim w okresie programowania 

2014-2020 powstało 31 Lokalnych Grup Działania (LGD) a wybrano 29 lokalnych strategii rozwoju (LSR) 

w  ramach dostępnego limitu na kwotę 73,2 mln EUR. LGD finansowane z PROW 2014-2020 wspierane 

są w ramach 4 Poddziałań: 

 wsparcie przygotowawcze, które miało na celu przygotowanie lokalnych strategii oraz 

utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD. Zostało złożonych 31 

wniosków. Wszyscy beneficjenci, spełnili założone w rozporządzeniu kryteria i podpisali 

umowy, którym wypłacono łącznie 3,8 mln zł. 

 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS. Od początku realizacji Programu 

do końca 2020 roku łącznie Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował 592 

nabory69 wniosków, zgłoszone przez LGD. Z 579 naborów wniosków przekazanych od 

początku realizacji Programu przez LGD wpłynęło łącznie 3 108 wniosków o przyznanie 

pomocy od beneficjentów LGD, w tym 110 projektów grantowych. Wpłynęło także 12 

wniosków na operacje własne LGD. W samym 2020 roku LGD przekazały do Samorządu 

Województwa 429 wniosków o przyznanie pomocy z 58 przeprowadzonych w tym roku 

naborów. Łącznie od początku realizacji Programu podpisano 1 747 umów na kwotę 

ponad 208,9 mln zł. Złożono także 1 966 wniosków o płatność na ponad 202 mln zł. Tylko 

w 2020 roku podpisano 295 umów na ponad 26 mln zł. Do Samorządu WW wpłynęło 

                                                           
69

 LGD uzgadniają z Samorządem Województwa Wielkopolskiego termin i zakres ogłoszenia o planowanym 
naborze wniosków. 



 
112 

łącznie 214 protestów od wnioskodawców na decyzję rady LGD wybierającej operacje do 

dofinansowania. 

 przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy międzyterytorialnej LGD - 

pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw lub 

współpracy międzynarodowej. Do końca 2020 roku do Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego wpłynęło 20 wniosków od LGD na kwotę ponad 4,3 mln zł. Podpisano 15 

umów na kwotę ponad 3,2 mln zł. Złożono także 13 wniosków o płatność na kwotę ponad 

1,5 mln zł. 

 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w ramach którego LGD otrzymują 

wsparcie na bieżące funkcjonowanie, zapewniające sprawną i efektywną pracę, w tym 

sprawne funkcjonowanie biura oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących 

w realizacji LSR. Po podpisaniu umów ramowych w maju 2016 roku 29 LGD złożyło 

wnioski o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji. Umowy na finansowanie 

kosztów bieżących i aktywizacji podpisano ze wszystkimi LGD na kwotę ponad 51 mln zł. 

Rozliczanie kosztów funkcjonowania LGD w ramach PROW 2014-2020 odbywa się na 

zasadzie ryczałtu. Do końca 2020 roku do Samorządu WW wpłynęło 99 wniosków 

o płatność na kwotę ponad 39,2 mln zł. 

 

 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) 

KSOW działa w województwie wielkopolskim w ramach struktury Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem sieci jest aktywizacja mieszkańców, promowanie postaw 

przedsiębiorczych, a także włączenie społeczne osób wykluczonych. Sieć jest także platformą wymiany 

wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich oraz dobrych praktyk. W ramach KSOW organizowane są 

spotkania i szkolenia na temat tego, jak uzyskać dofinansowanie z PROW. Sieć organizuje szereg 

wydarzeń, które podkreślają wpływ funduszy europejskich na obraz dzisiejszej wsi i poprawę poziomu 

życia jej mieszkańców oraz promują wieś jako miejsce dogodne do życia. Sieć służy także ułatwianiu 

wymiany wiedzy oraz nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami i osobami zaangażowanymi 

w rozwój obszarów wiejskich.  

KSOW w województwie wielkopolskim przeprowadza nabór wniosków w ramach ogłaszanego 

corocznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursu dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. Środki można pozyskać m.in. na szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, 

konferencje, targi, imprezy plenerowe, publikacje, badania, czy też konkursy. W poprzednich edycjach 

konkursu partnerzy KSOW z województwa wielkopolskiego otrzymali łącznie ponad 2,5 mln złotych. 

Pieniądze te pozwoliły na sfinansowanie 123 projektów, w tym w 2020 roku wsparcie finansowe 

uzyskały 24 projekty na kwotę 525 351,91 zł. 

Ponadto, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jako jednostka regionalna KSOW realizuje tzw. 

operacje własne w ramach dwuletnich planów operacyjnych. Projekty dotyczą m.in.: promocji dorobku 

wielkopolskich Lokalnych Grup Działania podczas wystaw i targów o charakterze rolniczym; szkoleń 

i wyjazdów szkoleniowych mających na celu wsparcie LGD w zakresie poszukiwania partnerów do 

współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz podniesienie kompetencji lokalnych grup 

działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych z realizacją Lokalnych Strategii 

Rozwoju; organizacji i udziału w krajowych i zagranicznych wydarzeniach związanych z promocją 

turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego (np. „Dzień Św. Marcina” w brukselskiej 

siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Dożynki Prezydenckie w Spale), 

organizacji wizyt przedstawicieli państw i regionów w Wielkopolsce, a także upowszechniania dobrych 
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praktyk realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim w kwartalniku „Nasza 

euroPROwincja”, artykułach publikowanych na łamach magazynu Monitor Wielkopolski, w prasie 

o zasięgu lokalnym, w Internecie, w spotach telewizyjnych, wywiadach radiowych oraz w formie 

konkursu fotograficznego. 

*** 

Mierzalnymi efektami realizacji Programu do 2023 roku są lub będą m.in.: 

 prace scaleniowe prowadzone na ponad 1132 ha gruntów rolnych i leśnych, które 

obejmują 129 gospodarstw; 

 zbudowane ponad 31 km dróg, przebudowanych 271 km dróg, a na ponad 11 km dróg 

zostanie zmieniona nawierzchnia; 

 zbudowanych ponad 69 km sieci wodociągowej, ponad 194 km sieci kanalizacyjnej oraz 

1 240 przydomowych oczyszczalni ścieków; przebudowanych zostanie ponad 46 km sieci 

wodociągowej, ponad 4 km sieci kanalizacyjnej, 39 stacji uzdatniania wody oraz 8 

oczyszczalni ścieków; 

 16 obiektów służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego zostanie odnowionych lub 

poprawi się ich stan oraz nastąpi zakup 2 obiektów budowlanych charakterystycznych dla 

tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne; 

 odnowionych 15 centrów miejscowości oraz 19 innych obiektów związanych z przestrzenią 

publiczną;  

 7 targowisk wybudowanych a 8 przebudowanych; 

 wybudowanych 17 świetlic i domów kultury, 41 przebudowanych a 13 wyposażonych. 

Przebudowane 3 biblioteki a 2 wyposażone. Wybudowano 2 muzea a 1 przebudowano; 

 utworzenie ponad 1365 miejsc pracy, w tym ponad 762 w ramach podejmowania 

działalności gospodarczej a 603 w ranach rozwijania działalności gospodarczej. 

UWAGI: W trakcie wdrażania Programu w 2020 roku zidentyfikowano utrudnienia będące 

konsekwencją wprowadzonego w marcu stanu pandemii związanego z epidemią SARS-CoV-2, który 

istotnie ograniczył lub spowodował rezygnację z planowanych w 2020 roku przez Departament 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich inicjatyw/operacji. Szczególnie dotyczyło to wydarzeń 

o charakterze szkoleń, wyjazdów, targów czy dożynek. W związku z powyższym działania informacyjno-

promocyjne prowadzono przede wszystkim za pomocą środków przekazu takich jak telewizja, radio, 

Internet i prasa. Jednakże ocena podjętych w 2020 roku działań i ich efektów wskazuje, iż realizacja 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebiega zgodnie z planem, a efekty realizacji Programu jak 

najbardziej należy ocenić pozytywnie. Działania realizowane przez Departament PROW bez wątpienia 

przyczynią się do dalszego rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski. 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 

Zarząd WW (przy pomocy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW) 

realizuje także zadania delegowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja 

pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” [PO RiM 2014-2020], który obejmuje wdrażanie podejścia LEADER 

na obszarach rybackich poprzez następujące działania: realizację lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność oraz , operacje dotyczące współpracy oraz koszty bieżące i aktywizację. 

Środki (łącznie 6 mln euro) są skierowane na obszar działania dwóch lokalnych grup rybackich [LGR] tj. 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz Nadnotecka Grupa Rybacka. LGR finansowane 

z PO RiM 2014-2020 wspierane są w ramach 3 Poddziałań: 

 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Od początku 

realizacji Programu do końca 2020 roku łącznie Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

zaakceptował 85 naborów wniosków70, które zostały lub będą ogłoszone przez LGR. 

Natomiast z 79 naborów wniosków przekazanych przez LGR do Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego wpłynęły łącznie 204 wnioski o przyznanie dofinansowania od 

beneficjentów LGR, w tym 11 wniosków na operacje własne LGR oraz 2 granty. Podpisano 

126 umów na kwotę ponad 15 mln zł. Złożono także 93 wnioski o płatność na ponad 9 

mln zł. 

 projekty współpracy międzyterytorialnej - pomiędzy LGR w ramach jednego 

województwa lub z różnych województw, współpracy międzynarodowej. Nabór 

wniosków na projekty współpracy jest ciągły. Ostateczny termin na złożenie wniosku to 

31 grudnia 2021 r. W 2020 roku LGR złożyły 3 wnioski o przyznanie pomocy – ostatecznie 

nie podpisano żadnej umowy. 

 koszty bieżące i aktywizacja, w ramach których LGR otrzymują wsparcie na bieżące 

funkcjonowanie LGR, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGR w tym sprawne 

funkcjonowanie biura LGR oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji 

LSR. Do końca 2020 roku do UMWW wpłynęło łącznie 12 wniosków o dofinansowanie 

kosztów bieżących i aktywizacji. Podpisano 12 umów na kwotę ponad 2,9 mln zł. 

Rozliczanie kosztów funkcjonowania LGR w ramach PO Rybactwo i Morze odbywa się na 

zasadzie refundacji kosztów. Złożono także 8 wniosków o płatność na ponad 2 mln zł. 

Mierzalnym efektem realizacji Programu jest m.in. utworzenie 66 miejsc pracy do końca 2020 roku. 

 

UWAGI: W trakcie wdrażania Programu w 2020 roku zidentyfikowano utrudnienia będące 

konsekwencją wprowadzonego w marcu stanu pandemii związanego z epidemią SARS-CoV-2. Ponadto 

ograniczeniem jest też niewystarczający limit pomocy technicznej w stosunku do ilości i złożoności 

działań realizowanych przez samorząd województwa. Jednakże ocena podjętych w 2020 roku działań 

i ich efektów wskazuje, iż realizacja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 przebiega 

zgodnie z planem, a efekty realizacji Programu jak najbardziej należy ocenić pozytywnie. Działania 

realizowane przez Departament PROW bez wątpienia przyczynią do dalszego rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa w Wielkopolsce. 

 

3.6.1.4. Budżet Województwa Wielkopolskiego oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa  

 Województwa Wielkopolskiego 

Dokumenty Budżet Województwa Wielkopolskiego oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 

Województwa Wielkopolskiego (WPF) odzwierciedlają sytuację ekonomiczną województwa, potencjał 

inwestycyjny i kierunku rozwoju. Opracowanie budżetu oraz WPF wynika z zapisów ustawy z 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stąd w roku 2020 obowiązywały: 

 Budżet Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

                                                           
70

 LGR uzgadniają z Samorządem Województwa Wielkopolskiego termin i zakres ogłoszenia o planowanym 
naborze wniosków. 



 
115 

Budżet województwa jest sporządzany corocznie. Określa podstawowe parametry budżetu, takie jak: 

dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, kwotę planowanego deficytu lub 

nadwyżki, planowane przychody i rozchody. Z kolei WPF jest instrumentem wieloletniego planowania 

finansowego, który sporządza się na okres danego roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

kolejnych lat. Obejmuje on prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących 

i majątkowych, wyniki budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania 

spłaty długu. Z uwagi na charakter omawianych dokumentów i rolę jaką pełnią w analizie WPF i Budżet 

należy uznać, że dokumenty te wpisują się we wszystkie cele strategiczne SRWW 2030. 

Sprawozdanie finansowe Województwa Wielkopolskiego, Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji 

programów wieloletnich oraz niniejszy Raport będą tematami majowego posiedzenia Sejmiku WW. 

W związku z tym w Raporcie nie zamieszczono podsumowania wykonania ww. dokumentów 

finansowych. 

3.6.2. Współpraca zagraniczna 

Obszar współpracy zagranicznej województwa wielkopolskiego reguluje dokument Priorytety 

współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego (podstawa prawna opracowania: ustawa z 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). Wskazano w nim zasady, najważniejsze obszary 

i potencjalnych partnerów współpracy międzynarodowej. Głównym celem Programu jest 

zagwarantowanie trwałego miejsca Wielkopolski na arenie międzynarodowej, wśród regionów 

innowacyjnych, społecznie wrażliwych, otwartych i atrakcyjnych zarówno pod względem 

gospodarczym, turystycznym, jak i kulturowym. W dokumencie zwraca się uwagę na potrzebę 

budowania partnerskich relacji z różnego rodzaju jednostkami. Stanowi on przełożenie celu 

strategicznego 4. SRWW 2030 Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania 

regionem oraz celu operacyjnego 4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju.  

 

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach ww. dokumentu 

L.p. Podejmowane działania 

1 Działalność informacyjna i wsparcie dla instytucji województwa w zakresie funduszy i polityk unijnych  

2 
Współpraca z regionami partnerskimi i koordynacja działań województwa w europejskich sieciach 
tematycznych  

3 Przygotowanie wizyt studyjnych z województwa  

4 Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów  

5 Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i innymi polskimi podmiotami  

6 Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi  

7 
Organizacja wizyt przedstawicieli zagranicznych regionów partnerskich oraz krajów trzecich 
w Wielkopolsce, a także realizacja międzynarodowych inicjatyw  

8 
Organizacja wizyt za granicą oraz realizacja innych form dwustronnych inicjatyw i projektów 
współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi  

9 IV edycja „małych grantów” na projekty z zakresu współpracy zagranicznej
71

  

10 
Szerzenie wiedzy i upamiętnianie poznańskich matematyków i kryptologów, którzy złamali kody 
Enigmy  

Kluczowe efekty podejmowanych działań: 

 w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i wsparcia dla instytucji województwa w zakresie 

                                                           
71

 Działanie realizowane w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020. 
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funduszy i polityk unijnych: 
 promowano wspólne inicjatywy i projekty oraz przekazywano informacje  o polityce UE dla 

regionu za pomocą prowadzonego biuletynu informacyjnego i strony internetowej BIWW 
oraz 3 kont na portalach społecznościowych, na Facebooku „Biuro Wielkopolski w Brukseli” 
i „Klub Wielkopolan w Brukseli” oraz na Twitterze „Wielkopolska BXL”; 

 wspomagano podmioty administracji samorządowej, partnerów społecznych 
i gospodarczych z regionu w związku z realizacją projektów w zakresie polityk UE. BIWW na 
bieżąco przekazuje partnerom regionalnym informacje o możliwościach składania 
wniosków, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz o możliwościach 
pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. BIWW opublikował na 
swojej stronie i przesyłał w formie newsletterów 26 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów. 
Na ogłoszenia otrzymano 47 odpowiedzi ze strony podmiotów z Wielkopolski. Ponadto, 
z inicjatywy BIWW oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowy UE 
w Poznaniu odbyły się warsztaty online poświęcone programowi na rzecz badań i innowacji 
Horyzont Europa. Jedno ze spotkań było skierowane do przedstawicieli środowiska biznesu, 
na którym przedstawiono możliwości jakie oferuje program przedsiębiorcom. BIWW 
dysponuje rozbudowaną bazą podmiotów, do których przekazuje informacje za 
pośrednictwem newslettera np. na liście odbiorców organizacji pozarządowych ma 
zarejestrowanych 495 podmiotów; biznes - 176, gminy - 1333, powiaty – 152. 

 w zakresie współpracy i partnerstw samorządów z regionami oraz innymi regionami europejskimi, 
koordynowano i reprezentowano interesy województwa w europejskich sieciach współpracy. 
Współpraca opiera się na uczestniczeniu w spotkaniach w ramach grup tematycznych, 
zgromadzeniach ogólnych czy wydarzeniach organizowanych przez lub z udziałem sieci. Informacje 
uzyskiwane dzięki uczestnictwu w pracach sieci, BIWW przekazuje do zainteresowanych podmiotów 
w regionie oraz odpowiednich Departamentów/Biur UMWW za pośrednictwem maila lub 
newslettera. 

  współpracowano z innymi regionami UE w ramach nieoficjalnej koalicji regionów na rzecz 
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (Koalicja Europejskich Regionów Rolniczych 
„AgriRegions”); 

 współpracowano z regionami europejskimi na rzecz przygotowania wspólnego listu ws. 
planu odbudowy UE; uczestniczono w pracach Europejskiej Platformy Regionów 
Podmiejskich PURPLE; uczestniczono w pracach Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań 
i Innowacji ERRIN (BIWW zgłosił Politechnikę Poznańską jako potencjalnego partnera do 
konsorcjum tworzonego przez sieć, czego efektem jest koordynowanie przez Politechnikę 
projektu „Europejski Zielony Ład: Zielone lotniska i porty jako multimodalne węzły dla 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności w programie Horyzont 2020”); organizowano 
wydarzenia oraz brano udział w konferencjach i seminariach Europejskiego Tygodnia 
Regionów i Miast 2020;  

 z inicjatywy hiszpańskiego przedstawicielstwa Katalonii w Brukseli, obecnie 29 regionów 
europejskich, w tym Wielkopolska jako jedyny polski region, nawiązały współpracę na rzecz 
włączenia regionów w inicjatywy unijne związane z obudową gospodarczo-społeczną po 
kryzysie związanym z pandemią. Zaangażowane regiony przygotowały wspólne stanowisko 
dot. zwiększenia roli regionów w proces odbudowy w UE, w tym włączenia ich 
w opracowanie oraz realizację działań objętych Instrumentem na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności. Na poziomie unijnym list przekazany został do głównych 
decydentów, a z kolei na szczeblu krajowym otrzymali go: Prezes Rady Ministrów, Marszałek 
Senatu, Stały Przedstawiciel RP przy UE, a także wszyscy polscy Posłowie i Posłanki do PE; 

 uczestniczono w 19 spotkaniach związanych z przyszłym programem na rzecz badań 
i innowacji Horyzont Europa 2021-2027; uczestniczono w 7 spotkaniach dot. przyszłości 
polityki spójności po 2020 roku; uczestniczono w konsultacjach publicznych Komisji 
Europejskiej – BIWW informował partnerów w regionie i właściwe Departamenty UMWW 
o trwających konsultacjach publicznych i zwracał się z prośbą o wypełnienie 
kwestionariuszy, których temat był istotny z perspektywy regionu;   

 w ramach przygotowania wizyt studyjnych z województwa wymieniano dobre praktyki 
i doświadczenia między samorządem województwa oraz samorządami innych państw. BIWW w 2020 
r. współorganizowało wizytę studyjną w Brukseli dla wielkopolskich i lubuskich prorektorów ds. 
badań. Planowana wizyta studyjna dla członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego 
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i Współpracy Międzynarodowej ze względu na pandemię została odwołana; 

 w ramach koordynacji prac w Europejskim Komitecie Regionów UE, przygotowywano udział 
Marszałka Województwa w posiedzeniach, konferencjach i seminariach oraz prace polskiej delegacji; 
Marszałek M. Woźniak wziął udział w dwóch sesjach plenarnych KR, 12 posiedzeniach komisji 
i gremiach politycznych oraz 2 spotkaniach. BIWW przygotowywał dla Marszałka Woźniaka 
wystąpienia i opublikował na stronie internetowej informacje prasowe;   

 współpracowano ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Ambasadą RP w Królestwie Belgii, 
Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO; Business & Science Poland, Biurem Promocji Nauki 
„PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Współpraca z ww. podmiotami polega na udziale 
w spotkaniach i wydarzeniach, podczas których otrzymujemy aktualne informacje; bieżącym 
kontakcie roboczym oraz współorganizacji spotkań czy konferencji. Np. w ramach współpracy ze 
Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach 
Wojskowych NATO i UE gen. broni Janusz Adamczak zwrócił się do BIWW z prośbą o przekazanie na 
loterię fantową materiałów promocyjnych w związku z organizacją przez społeczność Sojuszu 
Północnoatlantyckiego tradycyjnego przedsięwzięcia charytatywnego pod nazwą NATO Charity 
Bazaar. BIWW przekazał wybrane przedmioty promujące Wielkopolskę. Efektem współpracy 
z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli była organizacja wspólnej 
konferencji „„WiSER – Women in Science and European Research”, w której Wielkopolskę 
reprezentowała rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska. 

 celem współpracy z uczelniami jest zwiększenie ich udziału w naborach w ramach programu 
Horyzont 2020; W 2020 r. z inicjatywy Biura Wielkopolski w Brukseli, Biura Województwa Lubuskiego 
w Brukseli oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych w Poznaniu 
w dniach 28-29 stycznia prorektorzy ds. badań z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyli w Brukseli szereg spotkań, m.in. z unijną komisarz ds. innowacji, badań 
naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji 
Komisji Europejskiej. Również z inicjatywy BIWW odbyły się warsztaty online poświęcone programowi 
na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. Seria spotkań została przygotowana we współpracy 
z Centrum Wizyt Komisji Europejskiej w Brukseli, która w okresie pandemii umożliwia organizowanie 
wirtualnych spotkań z ekspertami z KE;  

 w ramach organizacji wizyt przedstawicieli zagranicznych regionów partnerskich oraz krajów trzecich 
w Wielkopolsce: 

 zorganizowano międzynarodową konferencję on-line „Safe Hospital during the SARS-CoV-2 
pandemic" ("Bezpieczny szpital w czasie pandemii SARS-CoV-2");  

 w ramach współpracy z Berlinem, Brandenburgią, Meklemburgią-Pomorzem Przednim oraz 
Saksonią zorganizowano udział przedstawicieli UMWW w VII Szczycie szefów regionów 
„Partnerstwa Odry” (wideokonferencja);  

 w ramach współpracy z Gruzją zorganizowano w Wielkopolsce wizytę delegacji z Regionu 
Imeretia, która uczestniczyła w Targach Edukacyjnych w Poznaniu; 

 w ramach współpracy z Krajem Związkowym Hesja zorganizowano wizytę specjalisty ds. 
komunikacji społecznej i PRu w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt przy 
okazji Targów Edukacyjnych w Poznaniu oraz przygotowano wystawę pt. „Ścieżki życia. 
Polskie ślady we Frankfurcie i okolicy”; 

 w ramach współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgia podczas Targów Edukacyjnych 
zorganizowano wizytę Dyrektora Departamentu ds. Europejskich w Ministerstwie Finansów 
i  Spraw Europejskich Brandenburgii, który spotkał się z przedstawicielami Departamentu 
Polityki Regionalnej oraz Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW; 

 w ramach organizacji wizyt za granicą oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów 
współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi: 

 w ramach obchodów 20-lecia partnerskiej współpracy Województwa Wielkopolskiego 
z Krajem Związkowym Hesja zorganizowano wizytę oficjalnej delegacji w Hesji pod 
przewodnictwem Marszałka Województwa; 

 w  ramach współpracy ze Stanem Parana (Brazylia) zorganizowano wizytę delegacji 
Województwa Wielkopolskiego w Brazylii, której przewodniczył Wicemarszałek 
Województwa;  

 w ramach współpracy z Gruzją zorganizowano wizytę delegacji Województwa 
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Wielkopolskiego w Regionie Imeretia w związku z otwarciem skweru im. Władysława 
Raczkiewicza w Kutaisi; 

 w ramach współpracy z Obwodem Charkowskim (Ukraina) zorganizowano 
wideokonferencję Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego 
Obwodowej Administracji Państwowej; 

 we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego Północ (partner Województwa 
Wielkopolskiego w Mołdawii), Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Wielkopolski 
Fundusz Rozwoju przygotowały i złożyły w ramach konkursu MSZ pt. „Polska pomoc 
rozwojowa 2020” projekt pt. „Wspieranie tworzenia lepszego środowiska eksportowego dla 
MŚP Regionu Północ w Mołdawii poprzez wymianę doświadczeń instytucji otoczenia 
biznesu i firm”; 

 w ramach współpracy z Regionem Bretania zorganizowano bilateralne spotkanie on-line 
w obszarze polityki równości i różnorodności z udziałem przedstawicielek Wielkopolski 
i Bretanii; 

 w ramach współpracy z Okręgiem Sibiu (Rumunia) władze Województwa Wielkopolskiego 
rekomendowały ten partnerski region na członka nieformalnej Koalicji Europejskich 
Regionów Rolniczych; 

 w ramach „małych grantów” zabezpieczono  30 000,00 zł na dofinansowanie trzech projektów – 
środki zostały przekazane w całości jako dotacja dla Fundacji Poznań-Ille-et-Vilaine na realizację 
projektu pn. „Niezwykłe Bretonki – działania edukacyjne popularyzujące w Wielkopolsce osiągnięcia 
znanych Bretonek”; 

 w ramach szerzenia wiedzy i upamiętniania poznańskich matematyków i kryptologów, którzy złamali 
kody Enigmy: zakończono prezentację polskiej wersji wystawy w Muzeum Miasta Rybnika oraz 
dwukrotnie dokonano prezentacji rumuńskiej wersji ekspozycji: w Klużu Napoce oraz w Bukareszcie. 
Ponadto współfinansowano kolejną edycję międzynarodowej gry kryptologicznej the CODEBREAKERS 
oraz  zrealizowano usługi informatyczne na serwisie www.enigma.umww.pl celem umieszczenia tzw. 
deklaracji dostępności oraz naprawiono błędy tworzące barierę dostępności cyfrowej na stronie.  

Szacuje się, że na ww. działania wydano w 2020 roku 0,15 mln zł.  

UWAGI: Utrudnieniem dla realizacji działalności informacyjnej i lobbingowej był częsty brak 

informacji zwrotnej ze strony partnerów, którzy zaangażowali się we współpracę. W wyniku pandemii 

SARS-CoV-2 i jej dotkliwych oraz długofalowych konsekwencji dla współpracy zagranicznej, 

uniemożliwiona została realizacja części zaplanowanych na 2020 rok spotkań, konferencji, wizyt 

studyjnych oraz odwołane zostały wszystkie delegacje zagraniczne przewidziane w związku z realizacją 

zadań bieżących UMWW do końca 2020 roku. Ponadto z powodu pandemii SARS-CoV-2 dwa spośród 

trzech projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach „małych grantów” nie zostały 

zrealizowane. Działania w ramach współpracy zagranicznej umożliwiły reprezentację interesów 

Wielkopolski za pośrednictwem sieci i grup, promowanie potencjału naukowego Wielkopolski oraz 

zaangażowanie Wielkopolski w dyskusję nt. długoterminowej wizji obszarów wiejskich oraz 

Europejskiego Roku Kolei 2021, negocjacje przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

międzyinstytucjonalną debatę nt. planu odbudowy UE i jego elementów tj. Fundusz Sprawiedliwej 

Transformacji.  
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4. Wykonanie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych w 2020 roku 

Tab. 10. Wykonanie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjętych w 2020 roku 

L.p. Nr uchwały Data Uchwała dotyczy: 

 

Informacja o przebiegu 

realizacji uchwały 

 

1.  XVI/285/20 27.01.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 

2020. 

Zrealizowana 

2.  XVI/286/20 27.01.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych 

na 2020 rok 

3.  XVI/287/20 27.01.2020 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 

roku”.  
Zrealizowana 

4.  XVI/288/20 27.01.2020 
Uchwała w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 

Zespołu Pałacowo-Parkowego. 
Zrealizowana  

5.  XVI/289/20 27.01.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

Zrealizowana  

6.  XVI/290/20 27.01.2020 

Uchwała w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących 

rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej 

drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz 

Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na 

terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020-2022. 

Realizowana na bieżąco w 

okresie od 2020 do 2022 roku 

- W trakcie realizacji do 2022 

roku 

7.  XVI/291/20 27.01.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. 
Zrealizowana 
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L.p. Nr uchwały Data Uchwała dotyczy: 

 

Informacja o przebiegu 

realizacji uchwały 

 

8.  XVI/292/20 27.01.2020 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w 

Poznaniu. 

Zrealizowana 

9.  XVI/293/20 27.01.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIV/280/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: 

przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok. 
Zrealizowana 

10.  XVI/294/20 27.01.2020 
Uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

11.  XVI/295/20 27.01.2020 
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Listu intencyjnego w sprawie współpracy między 

Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Imeretia (Gruzja)”. 
Zrealizowana 

12.  XVI/296/20 27.01.2020 
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uczczenia 115 rocznicy śmierci 

Maksymiliana Jackowskiego.   
Zrealizowana 

13.  XVIII/297/20 24.02.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie 

do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Zrealizowana 

14.  XVIII/298/20 24.02.2020 

Uchwała zmieniająca  Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

15.  XVIII/299/20 24.02.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych 

na 2020 rok 

16.  XVIII/300/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w trybie 

bezprzetargowym w budynku położonym w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1. 
Zrealizowana 
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17.  XVIII/301/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Województwo Wielkopolskie oraz warunków i zasad korzystania z nich. 
Zrealizowana 

18.  XVIII/302/20 24.02.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 
Zrealizowana 

19.  XVIII/303/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa 

w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym. 
Zrealizowana 

20.  XVIII/304/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie. 
Zrealizowana 

21.  XVIII/305/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi 

Kaliskiej w Kaliszu. 
Zrealizowana 

22.  XVIII/306/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym 

w Koninie. 
Zrealizowana 

23.  XVIII/307/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy. 
Zrealizowana 

24.  XVIII/308/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w 

Lesznie. 
Zrealizowana 

25.  XVIII/309/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. 

Stanisława Staszica w Pile. 
Zrealizowana 

26.  XVIII/310/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w 

Żabikowie. 
Zrealizowana 

27.  XVIII/311/20 24.02.2020 

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i 

sposobu jej rozliczenia. 

W trakcie realizacji 
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28.  XVIII/312/20 24.02.2020 

Uchwała w sprawie apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii bardzo 

trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski. 

Zrealizowana 

29.  XVIII/313/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na brak działań 

władz Swarzędza w zakresie likwidacji smogu w tym mieście. 
Zrealizowana 

30.  XVIII/314/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

31.  XVIII/315/20 24.02.2020 
Uchwała w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2020. 
Zrealizowana 

32.  XIX/316/20 18.05.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/280/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok. 

Zrealizowana 

33.  XIX/317/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość 
Zrealizowana 

34.  XIX/318/20 18.05.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020 

Zrealizowana  

35.  XIX/319/20 18.05.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych 

na 2020 rok 

36.  XIX/320/20 18.05.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
W trakcie realizacji 
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37.  XIX/321/20 18.05.2020 

Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych 

inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 

2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) 

wraz z jego wyposażeniem”. 

W trakcie realizacji 

38.  XIX/322/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

w 2020 roku. 
Zrealizowana 

39.  XIX/323/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział: 630 „Turystyka”). 
Zrealizowana 

40.  XIX/324/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), 

realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 

„Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

41.  XIX/325/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadanie inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

42.  XIX/326/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

43.  XIX/327/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w 

zakresie polityki rynku pracy w 2019 roku. 
Zrealizowana  
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44.  XIX/328/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w 

Koninie. 

Zrealizowana  

45.  XIX/329/20 18.05.2020 
Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 
Zrealizowana 

46.  XIX/330/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. 

Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Zrealizowana 

47.  XIX/331/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji  im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

Zrealizowana 

48.  XIX/332/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. 

Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

Zrealizowana 

49.  XIX/333/20 18.05.2020 
Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 
Zrealizowana 

50.  XIX/334/20 18.05.2020 

Uchwała  w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu 

województwa dotyczących zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości 

specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. 

Zrealizowana 

51.  XIX/335/20 18.05.2020 

Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie Śrem, 

Gminie Książ Wlkp., Gminie Sieraków. 

Zrealizowana 
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52.  XIX/336/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie Miasto 

Złotów, Gminie Ostrowite, Gminie Pobiedziska, Gminie Powidz, Gminie Zaniemyśl, Gminie 

Pępowo. 

Zrealizowana, 

z wyjątkiem 

Gminy Miasto Złotów, która 

zwróciła środki finansowe do 

Budżetu Województwa 

Wielkopolskiego, ponieważ nie 

spełniła warunków otrzymania 

dotacji i zrealizowała zadanie z 

własnych środków. 

53.  XIX/337/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi 

województwa. 

Zrealizowana 

54.  XIX/338/20 18.05.2020 

Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. 

Zrealizowana  

55.  XIX/339/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim. 

Zrealizowana 

56.  XIX/340/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Swobodzie. 

Zrealizowana 

57.  XIX/341/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. 

Zrealizowana 
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58.  XIX/342/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Żerkowie. 

Zrealizowana 

59.  XIX/343/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach. 

Zrealizowana 

60.  XIX/344/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu 

Krotoszyńskiego. 
Zrealizowana 

61.  XIX/345/20 18.05.2020 
Uchwała  w sprawie ustalenia treści „Listu intencyjnego w sprawie współpracy między 

Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Imeretia (Gruzja)”. 
W trakcie realizacji 

62.  XIX/346/20 18.05.2020 

Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i 

konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji 

tych upraw. 

Zrealizowana  

63.  XIX/347/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie województwa 

wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

64.  XIX/348/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

65.  XIX/349/20 18.05.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie czasowego powierzenia Województwu 

Lubuskiemu części zadania Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich 

ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

Zrealizowana 

66.  XIX/350/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia kształcenia 

pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych. 
Zrealizowana 
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67.  XIX/351/20 18.05.2020 
Uchwała w sprawie skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka 

Woźniaka za niegospodarność, z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne. 
Zrealizowana  

68.  XIX/352/20 18.05.2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zrealizowana 

69.  XIX/353/20 18.05.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/281/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy komisji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok. 

Zrealizowana 

70.  XX/354/20 29.06.2020 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania. Zrealizowana 

71.  XX/355/20 29.06.2020 
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2019. 
Zrealizowana 

72.  XX/356/20 29.06.2020 Uchwała w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zrealizowana 

73.  XX/357/20 29.06.2020 
Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia rezygnacji i 

zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

74.  XX/358/20 29.06.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

75.  XX/359/20 29.06.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych 

na 2020 rok 

76.  XX/360/20 29.06.2020 
Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego za I półrocze. 
Zrealizowana 
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77.  XX/361/20 29.06.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 

Zrealizowana 

78.  XX/362/20 29.06.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/816/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za 

I półrocze. 

Zrealizowana 

79.  XX/363/20 29.06.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem 

Leszno a Województwem Wielkopolskim. 
Zrealizowana 

80.  XX/364/20 29.06.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”). 
Zrealizowana 

81.  XX/365/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej Gminie Krotoszyn na zadanie inwestycyjne  z zakresu infrastruktury 

sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

82.  XX/366/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej Gminie Śrem w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z 

zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).   

Zrealizowana 

83.  XX/367/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 
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84.  XX/368/20 29.06.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIX / 326 / 20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach 

Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

85.  XX/369/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

86.  XX/370/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie 

umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego 

w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Zrealizowana  

87.  XX/371/20 29.06.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Kościan. 
Zrealizowana 

88.  XX/372/20 29.06.2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na zadania z zakresu 

kultury. 
Zrealizowana 

89.  XX/373/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego 

w Gnieźnie. 

Zrealizowana 

90.  XX/374/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora 

Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie. 

Zrealizowana 
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91.  XX/375/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” 

im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 

Zrealizowana 

92.  XX/376/20 29.06.2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa 

wielkopolskiego za rok 2019 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej. 

Zrealizowana 

93.  XXI/377/20 13.07.2020 Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zrealizowana  

94.  XXI/378/20 13.07.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

95.  XXI/379/20 13.07.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych  

na 2020 rok 

96.  XXI/380/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia przez Województwo Wielkopolskie długoterminowego 

kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
W trakcie realizacji 

97.  XXI/381/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie (dział 630 "Turystyka"). 
Zrealizowana 

98.  XXI/382/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik (dział 630 "Turystyka"). 
Zrealizowana 
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99.  XXI/383/20 13.07.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), 

realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 

„Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

100.  XXI/384/20 13.07.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

101.  XXI/385/20 13.07.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

102.  XXI/386/20 13.07.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Powiatowi 

Chodzieskiemu. 

Zrealizowana 

103.  XXI/387/20 13.07.2020 Uchwała w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Starej Łubiance. Zrealizowana 

104.  XXI/388/20 13.07.2020 

Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

Zrealizowana 

105.  XXI/389/20 13.07.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr X/188/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

15 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, 

rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym 

nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

Zrealizowana 
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106.  XXI/390/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg 

krajowych. 
Zrealizowana 

107.  XXI/391/20 13.07.2020 Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. W trakcie realizacji  

108.  XXI/392/20 13.07.2020 Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz. W trakcie realizacji 

109.  XXI/393/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja 

poznańska. 
W trakcie realizacji 

110.  XXI/394/20 13.07.2020 Uchwała  w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". 
Realizowana na bieżąco do 

2030 roku  

111.  XXI/395/20 13.07.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 
Zrealizowana  

112.  XXI/396/20 13.07.2020 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie z zakresu 

kultury polegające na budowie (rekonstrukcji) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty 

poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku. 

Zadanie ujęte 

w uchwale zostało 

zrealizowane przy wsparciu 

finansowym ze środków SWW, 

ale przyjęto inną (niż 

udzielenie pomocy 

finansowej) formę 

finansowania. 

113.  XXI/397/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej magazynu 

samorządowego „Monitor Wielkopolski”. 
Zrealizowana 

114.  XXI/398/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

115.  XXI/399/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 
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116.  XXI/400/20 13.07.2020 
Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

117.  XXI/401/20 13.07.2020 

Uchwała  zmieniającej uchwałę nr XIV/282/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Zrealizowana 

118.  XXII/402/20 28.09.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

119.  XXII/403/20 28.09.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych  

na 2020 rok 

120.  XXII/404/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w 

ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013     w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz  

z jego wyposażeniem”. 

W trakcie realizacji 

121.  XXII/405/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym. 
W trakcie realizacji 

122.  XXII/406/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie wniosku do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 
Zrealizowana 

123.  XXII/407/20 28.09.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia zadań, na które w 2020 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przekazane samorządowi województwa. 

Zrealizowana 
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124.  XXII/408/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

w 2020 roku. 
Zrealizowana 

125.  XXII/409/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku w trybie 

bezprzetargowym położonym w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. 
Zrealizowana 

126.  XXII/410/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina (dział 630 "Turystyka"). 
Zrealizowana 

127.  XXII/411/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadani inwestycyjne (Dział 926„Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

128.  XXII/412/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia 

na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

129.  XXII/413/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej Gminie Rogoźno w ramach naboru wniosków na dofinansowanie 

zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez 

samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Zrealizowana 

130.  XXII/414/20 28.09.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
Zrealizowana 

131.  XXII/415/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowych powołanych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i 

Ordynatora Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie. 

Zrealizowana 
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132.  XXII/416/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 

Zrealizowana 

133.  XXII/417/20 28.09.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 
Zrealizowana 

134.  XXII/418/20 28.09.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w 

Poznaniu. 
Zrealizowana 

135.  XXII/419/20 28.09.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc  i 

Gruźlicy w Wolicy. 

Zrealizowana 

136.  XXII/420/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie 

Włoszakowice, Gminie Kleczew. 

Zrealizowana 

137.  XXII/421/20 28.09.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego: Gminie Miasto Złotów, Gminie Ostrowite, Gminie Pobiedziska, Gminie 

Powidz, Gminie Zaniemyśl, Gminie Pępowo. 

Zrealizowana 

138.  XXII/422/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej dawnej drogi 

krajowej nr 5 o przebiegu od skrzyżowania z drogą ekspresową S5 /węzeł Mieleszyn/ do 

granicy województw wielkopolskiego/kujawsko-pomorskiego. 

Zrealizowana  
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139.  XXII/423/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej (dawnej drogi 

krajowej nr 5) o przebiegu: 

- od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 /Głuchowo/ do ronda łącznika drogi 

ekspresowej S5 pomiędzy węzłem Kościan Północ a drogą wojewódzką (dawną drogą  

krajową nr 5),  

- od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 /Kościan/ do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 312 /Czacz/. 

Zrealizowana 

140.  XXII/424/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 Granowo – 

Nowe Dymaczewo – Mosina – Kórnik o przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 

/Dębina, ul. Poznańska/ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 /Dymaczewo Nowe, 

ul. Bolesławy Prusak/. 

Zrealizowana 

141.  XXII/425/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 184 Wronki – 

Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo o przebiegu od skrzyżowania z drogą ekspresową 

S11 /węzeł Poznań Napachanie/ do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405P 

/Przeźmierowo, ul. Rynkowa/. 

Zrealizowana 

142.  XXII/426/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 311 – całej drogi 

przebiegającej od skrzyżowania z drogą wojewódzką (dawna droga krajowa nr 5) 

/Kawczyn/ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 /Czempiń, ul. Towarowa/. 

Zrealizowana 

143.  XXII/427/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie 

umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego 

w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

Zrealizowana 
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144.  XXII/428/20 28.09.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie 

umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego 

w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów 

obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, 

zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu 

nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. 

W trakcie realizacji 

145.  XXII/429/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. 
Zrealizowana 

146.  XXII/430/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie wolnej Białorusi. 
Zrealizowana 

147.  XXII/431/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 

148.  XXII/432/20 28.09.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIV/282/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Zrealizowana 

149.  XXII/433/20 28.09.2020 
Uchwała w sprawie zmiany Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok. 
Zrealizowana 

150.  XXIII/434/20 09.11.2020 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIX/317/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 18 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

Zrealizowana 

151.  XXIII/435/20 09.11.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020. 

Zrealizowana 
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152.  XXIII/436/20 09.11.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych  

na 2020 rok 

153.  XXIII/437/20 09.11.2020 

Uchwała w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

Realizowana sukcesywnie 

przez cały 2021 rok 

154.  XXIII/438/20 09.11.2020 

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Zrealizowana 

155.  XXIII/439/20 09.11.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 
Zrealizowana 

156.  XXIII/440/20 09.11.2020 

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. 

Romana Ostrzyckiego w Koninie. 

Zrealizowana 

157.  XXIII/441/20 09.11.2020 

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 

konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora 

Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Poznaniu. 

Zrealizowana 

158.  XXIII/442/20 09.11.2020 

Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

zagrożeń dla rolnictwa w związku z procedowaną przez Sejm RP ustawą z dnia 18 września 

2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. 

Zrealizowana 

159.  XXIII/443/20 09.11.2020 
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego uczczenia 40-lecia Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów. 
Zrealizowana 
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160.  XXIV/444/20 30.11.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

161.  XXIV/445/20 30.11.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych  

na 2020 rok 

162.  XXIV/446/20 30.11.2020 Uchwała w sprawie: w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego. W trakcie realizacji 

163.  XXIV/447/20 30.11.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/924/14  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, 

Leszno, Nowy Tomyśl, Piła. 

Zrealizowana 

164.  XXIV/448/20 30.11.2020 

Uchwała zmieniającej uchwałę nr XIX/503/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie 

Zrealizowana 

165.  XXIV/449/20 30.11.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w trybie 

bezprzetargowym położonej w Zbrudzewie. 
Zrealizowana  

166.  XXIV/450/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-

Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w 

Winnej Górze i nadania jej statutu. 

W trakcie realizacji  

167.  XXIV/451/20 30.11.2020 
Uchwała w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. 
W trakcie realizacji 
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168.  XXIV/452/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Lubuskim 

dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

W trakcie realizacji 

169.  XXIV/453/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem 

Zachodniopomorskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich 

ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.  

W trakcie realizacji 

170.  XXIV/454/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Opolskim 

dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

W trakcie realizacji 

171.  XXIV/455/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Pomorskim 

dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

W trakcie realizacji 

172.  XXIV/456/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Łódzkim 

dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

W trakcie realizacji 

173.  XXIV/457/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Dolnośląskim 

dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej . 

W trakcie realizacji 
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174.  XXIV/458/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Kujawsko - 

Pomorskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich 

ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

W trakcie realizacji 

175.  XXIV/459/20 30.11.2020 
Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej 

Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. 
Zrealizowana 

176.  XXIV/460/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Powiatowi 

Międzychodzkiemu. 

Zrealizowana 

177.  XXIV/461/20 30.11.2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lądek, na usunięcie zniszczeń 

spowodowanych ulewnymi deszczami i silnymi wiatrami. 
Zrealizowana 

178.  XXIV/462/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Fundacją im. Doktora 

Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie. 

W trakcie realizacji  

179.  XXIV/463/20 30.11.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVII/728/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

Zrealizowana 

180.  XXIV/464/20 30.11.2020 
Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

Realizowana na bieżąco 

w latach kolejnych 

181.  XXIV/465/20 30.11.2020 
Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Zrealizowana 

182.  XXIV/466/20 30.11.2020 
Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 
Zrealizowana 
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183.  XXIV/467/20 30.11.2020 

Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego 

planów zawetowania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej budżetu Unii Europejskie na lata 

2021-2027 

Zrealizowana 

184.  XXV/468/20 21.12.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

185.  XXV/469/20 21.12.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Zrealizowana w zakresie 

przedsięwzięć zaplanowanych  

na 2020 rok 

186.  XXV/470/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2021 rok i lata następne. 
W trakcie realizacji 

187.  XXV/471/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok W trakcie realizacji 

188.  XXV/472/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030. 
W trakcie realizacji 

189.  XXV/473/20 21.12.2020 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie 

kultury pod nazwą „Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w 

Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno”. 

W trakcie realizacji 

190.  XXV/474/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie z zakresu 

kultury pod nazwą „Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski”. 
W trakcie realizacji 

191.  XXV/475/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzewo na zadanie z zakresu 

kultury pod nazwą „Popularyzacja Idei Rodła”. 
W trakcie realizacji 

192.  XXV/476/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030. 

W trakcie realizacji  do 2030 

roku 
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193.  XXV/477/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 
W trakcie realizacji 

194.  XXV/478/20 21.12.2020 

Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego 

na lata 2018 – 2020, stanowiącego część strategii wojewódzkiej  

w zakresie polityki społecznej. 

W trakcie realizacji 

(do końca 2022) 

195.  XXV/479/20 21.12.2020 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu. 
W trakcie realizacji 

196.  XXV/480/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika 

Perzyny w Kaliszu. 
W trakcie realizacji 

197.  XXV/481/20 21.12.2020 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie 

województwa wielkopolskiego na 2021 rok środków finansowych na przedłużenie ścieżki 

rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 470. 

Zrealizowana 

198.  XXV/482/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2021 

rok. 
Zrealizowana 

199.  XXV/483/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

na 2021 rok. 
Zrealizowana 

200.  XXV/484/20 21.12.2020 
Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

podziału Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
Zrealizowana 



 
144 

 

Spis tabel 

Tab. 1. Dokumenty realizujące cele SRWW 2030 realizowane w 2020 r. .............................................. 36 

Tab. 2. Tematyczne uporządkowanie dokumentów wykonawczych SRWW 2030 ................................. 39 

Tab. 3. Postęp finansowy WRPO 2014+ (kwota dofinansowania UE w PLN) narastająco do 31. 12. 2020 

r. i w 2020 r. ........................................................................................................................................... 97 

Tab. 4. Efekty rzeczowe wdrażania Instrumentów Finansowych 2014-2020 (narastająco do 31.12.2020 

r.) ......................................................................................................................................................... 101 

Tab. 5. Lista projektów wspierających walkę z pandemią COVID-19 ................................................... 106 

Tab. 6. Informacja o efektach rzeczowych projektów związanych z walką z pandemią COVID-19 ...... 106 

Tab. 7. Środki przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19 w wyniku zmian dokonanych w ramach 

WRPO 2014+ ........................................................................................................................................ 107 

Tab. 8. Postęp finansowy w projektach PO WER dla Wielkopolski (narastająco do 31.12.2020 r.) ..... 108 

Tab. 9. Limity w ramach PROW 2014-2020 dla Wielkopolski ............................................................... 110 

Tab. 10. Wykonanie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjętych w 2020 roku .......... 119 

 

Spis wykresów 

Wykres 1. Ludność według biologicznych grup wieku w 2019 r. oraz w latach 2030-2050 (Prognoza) ... 6 

Wykres 2. Zgony według tygodni w województwie wielkopolskim (lata 2019-2020) ............................ 10 

Wykres 3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w latach 2018/2019 oraz 2019/2020 ....................... 14 

Wykres 4. Wskaźniki zasięgu ubóstwa w gospodarstwach domowych w 2018 i 2019 r. ....................... 17 

Wykres 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce według miesięcy w latach 2019-2020 ... 20 

Wykres 6. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce i Wielkopolsce w lutym w 2020 i 2021 r. ......... 21 

Wykres 7. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w Wielkopolsce w lutym 2021 r. ..................... 23 

Wykres 8. Szacunkowa zmiana zamówień w lutym 2021 r. w różnych gałęziach gospodarki w 

Wielkopolsce, w porównaniu do stanu przed epidemią ........................................................................ 23 

Wykres 9. Umowy (wartość dofinansowania UE w mln PLN) narastająco do 31.12. 2019 i 2020 r. ...... 97 

Wykres 10. Wnioski o płatność (wartość dofinansowania UE w mln PLN) narastająco do 31.12. 2019 i 

2020 r..................................................................................................................................................... 97 

Wykres 11. Postęp finansowy WRPO 2014+ (wartość dofinansowania UE w mln PLN) narastająco do 

31.12.2020 r. wraz z % wykorzystania alokacji ...................................................................................... 98 

Wykres 12. Wartość podpisanych umów (dofinansowanie UE w mln PLN) wraz z % wykorzystania 

alokacji w podziale na osie priorytetowe (narastająco do 31.12.2020 r.) .............................................. 98 

Wykres 13. Wartość dofinansowania UE (mln PLN) we wnioskach o płatność wraz z % wykorzystania 

alokacji w podziale na osie priorytetowe (narastająco do 31.12.2020 r.) .............................................. 98 

Wykres 14. Projekty wg rodzajów beneficjentów na podstawie liczby realizowanych projektów 

(narastająco do 31.12.2020 r.) ............................................................................................................... 99 

Wykres 15. Projekty wg wartości otrzymanego wsparcia UE dla beneficjentów (narastająco do 

31.12.2020 r.) ........................................................................................................................................ 99 

Wykres 16. Rozkład projektów wg wartości otrzymanego wsparcia UE dla beneficjentów (mln PLN) .. 99 

Wykres 17. Kwota zawartych umów i środków przekazanych ostatecznym odbiorcom w ramach 

Instrumentów Finansowych z umów pożyczki (dofinansowanie UE w mln PLN) - narastająco do 

31.12.2020 r......................................................................................................................................... 100 



 
145 

Wykres 18. Udzielone wsparcie w ramach Instrumentów Finansowych wg wartości umów (narastająco 

do 31.12.2020 r.) ................................................................................................................................. 101 

Wykres 19. Rodzaje Instrumentów Finansowych na podstawie zawartych umów (narastająco do 

31.12.2020 r.) ...................................................................................................................................... 101 

Wykres 20. Wskaźnik finansowy RW całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych % 

realizacji wartości docelowej (2023) – narastająco do 31.12.2020 r. .................................................. 101 

Wykres 21. Wskaźniki produktu EFRR Ram Wykonania - % realizacji wartości docelowej (2023), 

narastająco do 31.12.2020 r. ............................................................................................................... 102 

Wykres 22. Wskaźniki produktu EFS Ram Wykonania -  % realizacji wartości docelowej (2023), 

narastająco do 31.12.2020 r. ............................................................................................................... 103 

Wykres 23. Realizacja Strategii ZIT na podstawie umów i wniosków o płatność  wartość 

dofinansowania UE (%) (narastająco do 31.12.2020 r.) ....................................................................... 104 

Wykres 24. Realizacja MT OSI na podstawie umów i wniosków o płatność wartość dofinansowania UE 

(%) (narastająco do 31.12.2020 r.) ....................................................................................................... 104 

 

Spis map 

Mapa 1. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej  w ogólnej liczbie ludności w 2019 r. ............................ 5 

Mapa 2. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2019 r. ......................................................................... 7 

Mapa 3. Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej w 2019 r. ........................................................................... 8 

Mapa 4. Typologia demograficzna powiatów i gmin według metody Webba w latach 2015-2019 ......... 9 

Mapa 5. Liczba zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 wg województw, stan na 13.04.2021 r. .... 11 

Mapa 6. Liczba zajętych respiratorów i łóżek przez pacjentów z powodu COVID-19 wg województw, 

stan na 13.04.2021 r. ............................................................................................................................. 11 

Mapa 7. Zgony według wybranych przyczyn na 100 tys. ludności w 2019 r. ......................................... 12 

Mapa 8. Uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu lub szkoleniu w 2019 r. ...................................... 14 

Mapa 9. Fundacje, stowarzyszenie i organizacje społeczne na 10 tys. ludności w 2020 r. .................... 15 

Mapa 10. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 2019 r. ................ 16 

Mapa 11. Przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. ............................................................................... 17 

Mapa 12. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2018 r. ............................................................... 18 

Mapa 13. Pracujący na 1 000 ludności w 2019 r. ................................................................................... 19 

Mapa 14. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2020 r. ......................................................................... 20 

Mapa 15. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w 2020 r.............................................. 21 

Mapa 16. Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na 1 mieszkańca w 2019 r. ........................ 22 

Mapa 17. Globalna produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. ........................................... 24 

Mapa 18. Zmieszane odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca w 2019 r. ...................................... 25 

Mapa 19. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów w 2019 r. .................................... 26 

Mapa 20. Produkcja energii elektrycznej w 2019 r. ............................................................................... 26 

Mapa 21. Masa zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na 1 mieszk. (stanu na koniec 

02.2021r.) .............................................................................................................................................. 27 

Mapa 22. Emisja pyłów do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw i powiatów 

województwa wielkopolskiego w 2019 r. .............................................................................................. 28 

Mapa 23. Emisja gazów do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw i powiatów 

województwa wielkopolskiego w 2019 r. .............................................................................................. 29 

Mapa 24. Sieć dróg krajowych i wojewódzkich (stan na 31.12.2019 r.) ................................................ 30 

Mapa 25. Izochrony dostępności czasowej dla Poznania w 2019 r. ....................................................... 31 

Mapa 26. Samochody osobowe na 1 000 ludności w 2019 r. ................................................................ 32 



 
146 

Mapa 27. Przewozy ładunków transportem samochodowym w 2019 r. ............................................... 32 

Mapa 28. Regionalne połączenia kolejowe (stan na 31.12.2020) .......................................................... 33 

Mapa 29. Przewozy pasażerów w transporcie kolejowym w 2019 r. ..................................................... 34 

Mapa 30. Pasażerski transport lotniczy w 2019 r. ................................................................................. 34 

Mapa 31. Długość dróg rowerowych na 10 tys. ludności w 2019 r. ....................................................... 35 

Mapa 32.Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego posiadające szerokopasmowy dostęp do internetu 

w 2020 r. ................................................................................................................................................ 36 

 

 


