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Szanowny Panie Radny, 
 

odpowiadając na Pana interpelację, zgłoszoną 31 maja 2021 roku, dotyczącą działań 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wsparcia partnerstwa samorządów 

powiatów: nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego proszę przyjąć poniższe stanowisko.  

Obszary powiatów: nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego nie zostały wskazane 

w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku (zwaną dalej KSRR) oraz w Strategii na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030) jako obszary strategicznej 

interwencji państwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje na 

konieczność koncentracji wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) obejmujących miejskie obszary funkcjonalne miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze (powiększających dystans rozwojowy) zidentyfikowane ww. 

dokumentach. Również w projekcie negocjowanego Kontraktu Programowego dla 

Województwa Wielkopolskiego (KP) przedstawionym przez Stronę Rządową do wsparcia 

instrumentem ZIT -  literalnie wskazano następujące miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze: Chodzież, Gniezno, Koło, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów – 

nie uwzględniając innych miast średnich.  

Zarówno w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, jak i Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do 2030 r., przyjętych przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwrócono uwagę na dalszą potrzebę zmniejszania 

dysproporcji rozwojowych. Należy wyraźnie podkreślić, iż podstawowa analiza 

makroekonomiczna, pozwalająca zobrazować stopień zróżnicowania regionalnego wg NUTS 3 (z 

zastosowaniem wskaźnika PKB per capita) dowodzi, że obszar podregionu leszczyńskiego, 

który obejmuje powiaty: grodziski, nowotomyski i wolsztyński nie należy do najsłabszych 

ekonomicznie i o niższym tempie rozwoju.  

Nie jest również prawdą wskazana przez Pana Radnego teza, iż dotychczasowa polityka 

regionalna województwa wielkopolskiego nie doprowadziła do wyrównania tempa rozwoju wskazanych 

obszarów z bogatszymi częściami centralnej Wielkopolski. Jest wręcz przeciwnie. W latach 2008-2018 

podregion leszczyński zmniejszył dystans rozwojowy do Poznania (dystans mierzony jako 

odniesienie danego podregionu do wartości PKB per capita dla miasta Poznania = 100%), 

zbliżając się do poziomu rozwoju ośrodka centralnego o 2,3 p.proc. Podregion poznański 

zmniejszył w tym czasie dystans rozwojowy o 1,5 p.proc. Ponadto również wartość  
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PKB per capita podregionu leszczyńskiego w stosunku do średniej wojewódzkiej wzrosła  

o około 2 p.proc.  

Województwo wielkopolskie rozwija się bardzo dynamicznie. Na podstawie aktualnych 

dostępnych danych, Wielkopolska zajmuje 3 pozycję, za województwami mazowieckim  

i dolnośląskim pod względem wielkości PKB per capita. Jednakże tempo (dynamika) rozwoju 

Wielkopolski była w ostatnich latach (przedział 2014-2018) znacznie wyższa, a co szczególnie 

istotne w przeciwieństwie do Dolnego Śląska, województwo wielkopolskie rozwija się w sposób 

bardziej zrównoważony. Podregiony Wielkopolski pokonują dystans rozwojowy wobec 

centralnego ośrodka, a polityka regionalna wdraża zasady zrównoważonego rozwoju, 

dzięki któremu miasto Poznań rozwija się, ale nie dokonuje tego „kosztem” pozostałych części 

Wielkopolski.   

Dla zobrazowania w województwie dolnośląskim (podobnie jak Wielkopolska o statusie 

regionu przejściowego) dystans rozwojowy podregionów legnicko-głogowskiego, 

jeleniogórskiego, wałbrzyskiego do miasta Wrocławia pogłębił się (różnica poziomu rozwoju 

względem ośrodka centralnego) 

 Z uwagi na to, iż proponowana obecnie wielkość środków unijnych (w ramach alokacji 

podstawowej) na realizację Programu Regionalnego na lata 2021-2027 stanowi niecałe 44% 

w stosunku do wysokości środków na lata 2014-2020, tak istotne jest uwzględnienie przez Stronę 

Rządową odpowiedniej alokacji dla Wielkopolski w celu kontunuowania polityki regionalnej  

w modelu funkcjonalnym opartym na zasadzie zrównoważonego rozwoju całego województwa.  

 

 

                                                                                                
          Z poważaniem 
            Z up. Marszałka Województwa  

            Grzegorz Potrzebowski 
                Dyrektor 
                       Departamentu Polityki Regionalnej 
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