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Poznań, 13 października 2022 r. 

 

KS-I-O.0003.16.2022 
DRG-II-1.ZD-00495/22            

               Pan 
                         Marek Sowa 
                        Radny Województwa Wielkopolskiego 
 

Pan  
Adam Bogrycewicz 
Radny Województwa Wielkopolskiego 

 
Szanowni Panowie Radni,  
 
w odpowiedzi na Państwa interpelację, złożoną na XLV sesji Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 26.09.2022 r. w sprawie „udziału radnych w Forum Ekonomicznym w 
Karpaczu”, wyjaśniam kwestie dotyczące składu delegacji Województwa na ww. Forum. 
 
Z uwagi na charakter gospodarczy Forum Ekonomicznego, zaproszenie do udziału w wyjeździe 
zostało zaopiniowane przez Wielkopolską Radę Trzydziestu, Zespół opiniotwórczo - doradczy przy 
Marszałku Województwa Wielkopolskiego. WR30 wyraziło zainteresowanie udziałem, wskazując 
na korzyści dla wielkopolskich przedsiębiorców, wynikające z informacji uzyskanych podczas 
Forum dot. trendów gospodarczych, ważnych planowych kierunków wsparcia biznesu przez 
administrację rządową oraz instytucje finansowe. Pozytywna opinia była również wynikiem 
udziału członków WR30 we wcześniejszej edycji Forum. 
 
Z uwagi na rozwój gospodarki nisko i zeroemisyjnej, Departament Gospodarki zaproponował 
rozszerzenie grona delegacji o członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (grupa 
ograniczona liczbowo ze względu na koszty). 
Po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 26.05.2022 r., zaproszenia 
zostały wysłane do dwóch ciał doradczych ZWW: Wielkopolskiej Rady Trzydziestu oraz 
Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. 
 
Mając na uwadze podkreślenie wagi delegacji województwa na forum jednego z największych 
gospodarczych wydarzeń w kraju - poprzez obecność reprezentantów Wielkopolskiego Sejmiku, 
wystosowałem zaproszenie dla przedstawiciela Prezydium SWW na ręce Pani Małgorzaty 
Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zaproszenie zostało 
przyjęte, w imieniu Prezydium udział w Forum wziął Pan Marek Gola, Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
 
W okresie bezpośrednio poprzedzającym udział delegacji Województwa Wielkopolskiego w 
Forum, wskutek zgłoszonych rezygnacji z przyczyn losowych (COVID, nagłe inne zobowiązania), 
zaproponowano udział w tym wydarzeniu radnym Województwa Wielkopolskiego, jak również 
członkom obu ciał doradczych, którzy nie wyrażali dotychczas zainteresowania udziałem. Nikt nie 
skorzystał z zaproszenia. 
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Podczas pobytu na Forum udział w panelach dyskusyjnych realizowany był przez członków 
delegacji zgodnie z indywidualnymi ścieżkami tematycznymi. Jako panelista uczestniczyłem w 
poniżej wyszczególnionych debatach: 
 

1. Polskie i europejskie scenariusze dla wodoru (06.09.2022 r.), 
2. Współpraca ponad granicami. Rola samorządów partnerskich wobec wyzwań 

współczesnego świata (08.09.2022 r.) 
 
Udział w wybranych debatach i panelach pozwolił członkom delegacji Województwa 
Wielkopolskiego na zapoznanie się z aktualnymi trendami rozwoju gospodarczego kraju i 
możliwościami adaptacji nowych rozwiązań do warunków subregionalnych. Jednocześnie udział 
szerokiego grona aktywnych przedstawicieli środowiska biznesu, w tym z obszaru nowych 
technologii, pozwolił wzmocnić wizerunek Województwa Wielkopolskiego jako silnego 
gospodarczo regionu na mapie kraju, gotowego do podjęcia wyzwań związanych z transformacja 
gospodarki światowej. 
 
Koszt udziału delegacji Województwa Wielkopolskiego w XXXI Forum Ekonomicznym wyniósł: 
Opłata konferencyjna: 102.397,50 PLN 
Zakwaterowanie: 124.476,00 PLN 
Usługi gastronomiczne (2 vouchery obiadowe, 1 kolacja): 26.421,55 PLN 
Usługa transportowa (Poznań-Karpacz-Poznań) + delegacje: 6.046,26 PLN 
Notka biograficzna prelegenta: 246,00 PLN 
 
Mając na uwadze wyrażoną przez Panów Radnych wolę udziału w przyszłorocznej edycji Forum 
informuję, że ze względu na wzrastające koszty, w 2023 r. Departament Gospodarki będzie 
organizował wizytę na Forum dla Członków Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. W przypadku 
zainteresowania Radnych udziałem w Forum, uprzejmie proszę o zabezpieczenie stosownych 
środków w budżecie Kancelarii Sejmiku. Departament Gospodarki udzieli niezbędnego wsparcia 
w procesie organizacyjnym wyjazdu. 
 
Załączam listę uczestników delegacji Województwa Wielkopolskiego na XXXI Forum 
Ekonomicznym w Karpaczu. 
       

 
 Z poważaniem 
 
  Z up. Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

Jacek Bogusławski 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
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