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Szanowni Państwo!
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
(WROT) – jednostka działająca w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej – jest relatywnie młodą inicjatywą realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, służącą analitycznemu wsparciu bieżących
procesów decyzyjnych i długofalowych działań samorządu
w zakresie polityki rozwoju. Mija właśnie rok od rozpoczęcia
działalności tejże komórki, co skłania do refleksji nad zgromadzonym doświadczeniem i pierwszymi sukcesami badawczymi oraz wzmaga potrzebę szerszego udostępnienia efektów
prac WROT.
Składany na Państwa ręce drugi numer „Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”
zawiera przede wszystkim informacje o postępach działalności WROT w tak ważnej dziedzinie, jaką jest budowa sieci
współpracy w obszarze monitorowania procesów rozwojowych polskich regionów, w tym województwa wielkopolskiego. Warto w tym miejscu wskazać, że jednym z dwóch kluczowych celów funkcjonowania Obserwatorium jest właśnie
wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach
sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem polityk
publicznych. Na tym polu WROT dokonał już pierwszych,
w mojej opinii bardzo ważnych, postępów, o czym szerzej
w pierwszej części niniejszego periodyku. Przede wszystkim aktywnie włączył się w rozwój sieci współpracy z krajowymi i regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi innych
województw, a także podjął próbę zainicjowania kooperacji pomiędzy różnymi lokalnymi podmiotami prowadzącymi
obserwacje, gromadzącymi dane i przygotowującymi badania o województwie wielkopolskim. Podjęta w tym kształcie
współpraca stanowi istotny element, który udoskonala monitorowanie procesów rozwojowych dokonujących się zarówno w skali kraju, makroregionów, jak i w samym województwie wielkopolskim.
Druga część prezentowanego „Biuletynu” zawiera dwa
artykuły przygotowane przez jednostki, z którymi WROT nawiązał w ostatnim czasie bliższą współpracę analityczną.
Pierwszy z nich – autorstwa Urzędu Statystycznego w Poznaniu – przybliża ogólną działalność tejże jednostki na polu
potencjału gromadzenia danych, badania zagadnień regionalnych i określania dalszych wyzwań statystyki publicznej.
Z kolei zadania związane z planowaniem przestrzennym na
poziomie województwa, w tym z nową rangą, jaką nadają
planowi zagospodarowania przestrzennego województwa
dokumenty strategiczne, przedstawiło Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w artykule Rola planowania

przestrzennego poziomu regionalnego w zarządzaniu rozwojem województwa.
W kolejnej części niniejszego numeru „Biuletynu” umieszczono abstrakty dwóch następnych ekspertyz, które zostały wykonane na zlecenie WROT w 2014 r. (poprzednie dwa
zaprezentowano w inauguracyjnym numerze „Biuletynu”).
Pierwsza, autorstwa firmy BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze, dotyczy analizy potencjałów
lotnisk lokalnych w województwie wielkopolskim w kontekście oceny możliwości ich rozbudowy i ewentualnego wpływu na rozwój różnych części Wielkopolski. Druga zlecona
przez WROT ekspertyza odnosi się do zagadnienia klasteringu w województwie wielkopolskim. Jej autorem jest zespół
badawczy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu pod kierownictwem prof. Tadeusza Stryjakiewicza, który podjął próbę uporządkowania posiadanej wiedzy
o klastrach gospodarczych w kontekście uwarunkowań funkcjonowania i możliwości ich stymulowania w województwie
wielkopolskim.
Ostatnia część niniejszego „Biuletynu” zawiera analizy
własne przygotowane przez zespół badawczy WROT. Ich zawartość to kolejny przykład współpracy WROT z różnymi podmiotami, które dzięki zrealizowanym ekspertyzom zewnętrznym istotnie wzbogaciły dostępną wiedzę na temat rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu. Zamieszczony materiał
jest kontynuacją przeglądu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2013 r.. W niniejszym
numerze znalazła się diagnoza trendów rozwojowych województwa wielkopolskiego m.in. w takich aspektach, jak: infrastruktura transportowa, finanse samorządu terytorialnego
czy wpływ WRPO 2007–2013 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. Tak opracowany materiał poglądowy
o procesach rozwojowych w województwie ma szanse posłużyć władzom kraju i regionu przy podejmowaniu kluczowych
decyzji dotyczących kształtu polityk publicznych.
Wyrażam nadzieję, że przygotowany materiał spotka się
z Państwa zainteresowaniem, poszerzy wiedzę o regionie
i zachęci do lektury kolejnych części w 2015 r.
Grzegorz Potrzebowski

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
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Koniec roku jest, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i instytucjonalnym, szczególnie odpowiednim momentem na
podsumowania wszelkich działań i aktywności. Tak dzieje się
też w przypadku Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, jednostki badawczo-analitycznej powołanej do funkcjonowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod koniec 2013 r.
Działalność Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) koncentruje się na dwóch
głównych zadaniach. Pierwszym z nich jest monitorowanie
trendów rozwojowych województwa wielkopolskiego. Na realizację tego zadania składa się przede wszystkim zbieranie
i gromadzenie danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej oraz poddawanie ich analizie w celu określenia
typów i kierunków rozwoju regionu. Uzyskane wyniki analiz służą następnie weryfikacji prowadzonej polityki rozwoju, stanowiąc punkt wyjścia dla analizy zapisów strategii rozwoju województwa w kontekście oceny realizacji jej założeń
i formułowania dalszych polityk w oparciu o realne uwarunkowania sektorowe i terytorialne. Drugim, niemniej ważnym,
wymiarem działalności Obserwatorium jest usieciowienie
współpracy między tą jednostką a różnymi grupami podmiotów gromadzących dane oraz prowadzących własne badania
regionalne. Należy jednak zaznaczyć, że obydwa zadania są
ze sobą ściśle powiązane. Aby bowiem skutecznie zdiagnozować uwarunkowania regionalne, należy zbudować wydajny
i kompleksowy system wymiany danych, informacji i perspektyw badawczych, o czym szerzej w dalszej części artykułu.
Mijający 2014 r. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium
Terytorialne spożytkowało na rzeczowe budowanie tudzież
usieciowienie współpracy dwojakiego charakteru: horyzontalnego i wertykalnego z różnymi podmiotami zbierającymi,
gromadzącymi i analizującymi dane. Stanowiło to istotny element wzmocnienia jakości własnych prac badawczych tejże
jednostki.

Współpraca pionowa
Syntezę w zakresie budowania sieci współpracy WROT warto rozpocząć od przybliżenia działań inicjujących kooperację

o charakterze pionowym. Z jednej strony w minionym roku
nastąpiło nawiązanie przez WROT relacji z podobnymi, funkcjonującymi już w kraju, podmiotami analitycznymi szczebla krajowego, tj. z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym
(KOT), działającym przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, oraz regionalnego, tj. z innymi obserwatoriami regionalnymi umiejscowionymi w każdym z województw, zaś z drugiej
strony ze szczeblem powiatowym, w wielu przypadkach dysponującym znaczącym potencjałem analitycznym i bogatym
zasobem baz danych.
Rozpoczynając od współpracy na linii WROT–KOT, należy wskazać, że obejmuje ona w pierwszej kolejności wymianę wiedzy, informacji nt. monitorowania rozwoju, w tym dotyczących przygotowanych badań i analiz, oraz dzielenie się
licznymi doświadczeniami. Tematyka spotkań przedstawicieli obserwatoriów krajowego i regionalnych obejmuje szereg
różnego rodzaju ważnych zagadnień. Podczas warsztatów
i konferencji prezentowane są wyniki ekspertyz opracowanych przez i na zlecenie KOT, a także wybrane wyniki badań
współpracujących województw, jak również konsultowane są
planowane do realizacji badania (wraz z debatą na temat ich
metodologii i zakresu przestrzennego). Nie mniej ważnym
i częstym punktem spotkań ROT-ów z KOT-em jest dyskusja
bazująca na najnowszych aktualnościach z zakresu polityki regionalnej, dzielenie się wiedzą dotyczącą analizy obecnych i przyszłych wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw
oraz wymiana doświadczeń w kontekście monitorowania polityk publicznych. Spośród wszystkich spotkań, jakie odbyły
się w 2014 r., szczególnie ważne pod względem merytorycznym były konferencje poświęcone prezentacji przygotowanych na zlecenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego:
raportu o oddziaływaniu funduszy unijnych na polskie regiony (w ujęciu lokalnym), wydatkowanych w okresie pierwszej
dekady członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej,
a także „Przeglądu Regionalnego Polski 2013”, stanowiącego
klasyczny efekt współpracy KOT ze wszystkimi obserwatoriami regionalnymi.
WROT aktywnie uczestniczył również w sieci współpracy
ROT-ów wszystkich województw, w tym w szczególności podczas warsztatów oraz konferencji organizowanych przez poszczególne regiony (także przez Wielkopolskę). W 2014 r. na
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tego typu spotkaniach omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. możliwości wykorzystania nowych danych i informacji do lepszego diagnozowania zjawisk rozwojowych w regionach. Dyskutowano m.in. nad koncepcją analiz opartych na
danych z izb skarbowych, zakładu ubezpieczeń społecznych,
urzędów celnych i urzędów statystycznych. Regiony dzieliły
się swoimi doświadczeniami w dziedzinie współpracy ze wskazanymi podmiotami oraz dyskutowały na temat koniecznych
usprawnień w zakresie dostępu do potencjalnych danych. Poruszano również problematykę wyznaczania i funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz obszarów położonych na styku województw pod kątem potencjalnych
relacji, jakie występują z obszarami po drugiej stronie granicy
poszczególnych regionów. Spotkania ROT stały się doskonałym forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących monitorowania polityk publicznych w województwach
oraz prezentacji badań i ekspertyz przygotowywanych przez
wybrane województwa. WROT wraz z innymi obserwatoriami
prowadził szeroką dyskusję nad możliwością realizacji wspólnych badań o charakterze makroregionalnym (np. w ramach
monitorowania Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku), a także nad zagadnieniami dotyczącymi dalszej działalności Obserwatoriów w zakresie przyszłych zadań, struktury
funkcjonowania oraz potencjalnych źródeł ich finansowania.
Elementem pionowego wymiaru współpracy WROT jest
również budowanie relacji ze szczeblem lokalnym, w tym
głównie z jednostkami analitycznymi zlokalizowanymi w starostwach powiatowych oraz w urzędach miast na prawach
powiatu. Ważna jest tu integracja wszelkich baz danych będących w zasobach partnerów oraz współdziałanie w ramach
przygotowywanych siłami własnymi bądź zlecanych przez
WROT różnego rodzaju badań i ekspertyz. Budowaniu sieci
współpracy ze szczeblem powiatowym służyły warsztaty zorganizowane przez WROT w Rokosowie w dniach od 9 do10
lipca 2014 r. oraz warsztaty uzupełniające w dniu 9 października 2014 r. (dla przedstawicieli powiatów, którzy nie mogli
wziąć udziału w spotkaniu w pierwotnym terminie). Ich ideą
było zacieśnienie wymiany informacji na linii samorządy lokalne–władze województwa poprzez m.in. wypracowanie
wspólnych mechanizmów współpracy w ramach tworzonego
systemu WROT, zbudowanie bazy kontaktów osób/jednostek
zajmujących się monitorowaniem rozwoju poszczególnych
powiatów w różnym zakresie tematycznym i przestrzennym
oraz wprowadzenie elementów służących podniesieniu kompetencji w zakresie zbierania, gromadzenia i przetwarzania
danych o regionie/powiecie.
Zakłada się, że nawiązane dzięki warsztatom kontakty będą służyły lepszej wymianie wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych specyficznych dla danej części regionu. Pozwoli to na wnikliwsze zdiagnozowanie sytuacji w dziedzinie
monitorowania polityk publicznych w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzregionalnego
Wielkopolski.

Współpraca pozioma
Drugim istotnym kierunkiem współpracy podjętej przez
WROT jest wymiar poziomy – intraregionalny – w którego
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ramach zainicjowano współpracę z lokalnymi środowiskami:
statystycznym, analitycznym i badawczym. Wstępem do tego
było podjęcie próby zaznajomienia się ze stanem badań nad
rozwojem regionu, zarówno w kontekście realizacji zadania,
jakim jest jego monitorowanie, jak i w kontekście opracowywania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
Dokonane rozeznanie pozwoliło zdiagnozować podstawowe luki informacyjne w stanie badań województwa. Zidentyfikowano m.in. pilną potrzebę przeanalizowania stanu
finansów samorządów terytorialnych pod kątem możliwości
absorpcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy UE
na lata 2014–2020. Zapotrzebowanie w kwestii uzupełnienia
wiedzy pojawiło się również w stosunku do badania czynników rozwoju lokalnego. Intencją stało się uzupełnienie podstawowej (lecz brakującej wówczas) wiedzy na temat potencjałów lotnisk lokalnych w województwie wielkopolskim, pod
kątem ich znaczenia dla różnych części regionu. W aspekcie
czynników rozwoju podjęto też próbę analizy dostępności
transportu publicznego w kontekście weryfikacji jego pozytywnego wpływu na sytuację w regionie. Nie mniej ważną kwestią była potrzeba uporządkowania wiedzy w oparciu o dostępne badania dotyczące klastrów gospodarczych.
Ostatnim pilnym obszarem informacyjnym wymagającym
uzupełnienia były wewnątrzregionalne dysproporcje w kontekście oddziaływania światowego kryzysu ekonomicznego i gospodarczego. W tym aspekcie postanowiono zbadać
wpływ tego negatywnego zjawiska ekonomicznego na sytuację gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
na różnych obszarach Wielkopolski.
W celu realizacji wymienionych ekspertyz zwrócono się
do różnego typu podmiotów specjalizujących się w danych
polach badawczych (szkół wyższych, firm konsultingowych,
ekspertów w danych dziedzinach) z pytaniem o możliwości
ich realizacji oraz z prośbą o konsultacje w sprawie podejścia badawczego. Tematyka opracowań wzmogła zainteresowanie różnych środowisk, które jak pokazało doświadczenie, stało się zalążkiem dalszej niekomercyjnej już współpracy
z poszczególnymi podmiotami.
Warta opisania jest tutaj choćby współpraca zawiązana
z Urzędem Statystycznym w Poznaniu (dalej jako US Poznań).
Rozpoczęła się ona w dniu podjęcia się przez Centrum Badań
i Edukacji Statystycznej GUS realizacji analizy dotyczącej finansów JST. Stała się też początkiem ścisłej kooperacji US Poznań i WROT. Należy przyznać, że owa współpraca przynosi
do dziś wiele obustronnych korzyści. Jednostka WROT szeroko konsultuje z US Poznań swoje prace analityczne w zakresie
dostępności danych, podejścia metodologicznego i weryfikacji informacji na temat rozwoju regionu. WROT sygnalizuje US
Poznań również ważne z punktu widzenia prowadzenia polityk przez władze regionu potrzeby statystyczne, które statystyka publiczna mogłaby realizować dla konkretnych sytuacji
zarządzania strategicznego. W ostatnim czasie pracownicy
WROT, na zaproszenie US Poznań, wzięli udział w programie
szkoleń umożliwiających poznanie możliwości wykorzystania
systemu STRATEG do prowadzenia analiz regionalnych. Z kolei US Poznań systematycznie uczestniczy w licznych spotkaniach konsultacyjnych na temat analiz regionalnych, wy-
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korzystywanych do prowadzenia polityki rozwoju, a także
dostarcza dane do dalszych analiz. Współpraca między US Poznań a WROT, mimo że nadal prowadzona jest w sposób nieformalny (bez umocowania o list intencyjny czy porozumienie), przebiega szczególnie aktywnie.
WROT prowadzi też ścisłą współpracę z ośrodkami akademickimi. Wśród placówek, z którymi WROT utrzymuje regularne kontakty w zakresie konsultacji badawczych, jest Instytut
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym przypadku, podobnie jak z US Poznań, zalążkiem współpracy stała się
realizacja ekspertyzy na temat wpływu kryzysu na gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze na obszarach wzrostu i obszarach stagnacji oraz diagnoza klasteringu gospodarczego w województwie wielkopolskim. Należy w tym miejscu
dodać, że WROT, w ramach obustronnych relacji, wraz z innymi komórkami Departamentu Polityki Regionalnej UMWW
systematycznie przygotowuje praktyki dla studentów gospodarki przestrzennej UAM w Poznaniu w zakresie prowadzenia
polityki rozwoju województwa.
Owocną współpracę podjęto również z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu, na którym powstała ekspertyza na temat dostępności transportowej w regionie. Do dzisiaj utrzymywane są kontakty w zakresie wymiany wiedzy na
temat przemian w dziedzinie infrastruktury transportowej,
w tym w szczególności na temat rozwoju transportu intermodalnego. Podobną kooperację podjęto z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz z Politechniką Poznańską. Jednostki
te, chociaż nie zrealizowały dla WROT jak dotąd żadnej ekspertyzy, mimo wszystko aktywnie włączają się w konsultacje
na temat problematyki rozwoju transportu w województwie
wielkopolskim.

Współpraca w ramach Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego
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Specyficznym typem współpracy w wymiarze poziomym jest
kooperacja z departamentami i biurami Urzędu Marszałkowskiego, obserwatoriami monitorującymi polityki sektorowe1
oraz pozostałymi wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Jednostki te zajmują szczególnie ważne
miejsce wśród podmiotów współpracujących z WROT. W celu nawiązania współpracy z tą grupą interesariuszy Obserwatorium podjęło się organizacji warsztatów, które odbyły
się w dniach 8–9 lipca 2014 r. w Rokosowie. Stanowiły one
pewnego rodzaju forum, na którym przedstawiono zaproszonym jednostkom idee funkcjonowania WROT, zwracając się
1

W ramach administracji samorządowej szczebla regionalnego,
obok WROT funkcjonują w województwie wielkopolskim następujące obserwatoria: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku
Pracy, działające przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu; Obserwatorium Integracji Społecznej, działające przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu; Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji przy Departamencie Gospodarki
UMWW.
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jednocześnie do nich z konkretnymi propozycjami współpracy. Tym samym na spotkaniu podjęto skuteczną próbę identyfikacji potrzeb informacyjnych tych jednostek, które wynikają z konieczności monitorowania przez nie własnych polityk
sektorowych, a często nawet strategii, planów, czy programów. WROT zaoferował wsparcie monitorowania polityk, za
które odpowiedzialne są te jednostki. Dotyczy ono pomocy
w zdobyciu danych, konsultacjach metodologicznych, czy
pomocy finansowej przy wykonywaniu badań zleconych. Zaoferowany został też dostęp do sieci współpracy (kontaktów)
wypracowanej między WROT a innymi jednostkami. Z drugiej
strony WROT zwrócił się z prośbą o udostępnienie zbiorów
ekspertyz, opracowań i innych posiadanych przez te jednostki danych dla przygotowywanej ogólnej diagnozy rozwoju
województwa wielkopolskiego pod kątem oceny stopnia realizacji przyjętej strategii rozwoju województwa, stanowiącej nadrzędny dokument strategiczny regionu. Rezultatem
spotkania w Rokosowie jest wyraźne wzmocnienie współpracy między zaproszonymi jednostkami a WROT. Umożliwia to
wydajniejszą pracę nad monitorowaniem postępów realizacji strategii rozwoju województwa i rozwoju samego regionu.

Perspektywy rozwoju sieci współpracy
Zbliżający się 2015 r. będzie dla Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego czasem, w którym planuje
się zarówno kontynuację obecnie nawiązanej współpracy, jak
i poszerzenie jej o nowe podmioty. Szczególnie ważne zadanie
dostrzega się tutaj w zainicjowaniu współpracy z lokalną izbą
skarbową oraz izbą celną. Pozyskanie niektórych danych z zasobu tych jednostek (takich jak np. miejsce zatrudnienia w relacji
do miejsca zamieszkania, przedsiębiorczość ludności, zamożność, dane dotyczące eksportu i importu) umożliwiłoby lepsze poznanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i wynikających z nich zmian w poszczególnych częściach regionu,
a tym samym kreowanie polityki o lepszym i trafniejszym ukierunkowaniu terytorialnym. Z pewnością ważnym narzędziem
w tych pracach będzie system STRATEG, którego funkcjonalność według deklaracji US w Poznaniu będzie nadal usprawniana, m.in. dzięki uwagom przekazanym przez WROT. Instrumentem, z którym WROT wiąże również spore nadzieje, będzie
tworzony obecnie System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego, który umożliwi wieloaspektowe analizy
o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Tak budowana sieć współpracy w ramach systemu WROT,
oraz nowe narzędzia analityczne usprawnią zapewne prace
i wzbogacą wartość analiz trendów rozwojowych województwa wielkopolskiego, które Obserwatorium przygotowuje na
2015 r.
Istotne dla ostatecznego kształtu budowanej sieci współpracy wydaje się określenie miejsca WROT w projektowanym
systemie instytucjonalnym zarządzania WRPO 2014+. Końcowe ustalenia w tym zakresie powinny podkreślić pozycję Obserwatorium w całym systemie monitorowania polityk publicznych w regionie, pozwalając jednocześnie na określenie
dalszych kierunków rozwoju ścisłej kooperacji z poszczególnymi partnerami funkcjonującymi na szczeblach krajowym,
regionalnym i lokalnym.

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
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Tomasz Klimanek
z-ca dyr. Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu – źródło wiedzy o Regionie
W pierwszym numerze „Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” (WROT) znalazł się artykuł dotyczący działalności Wielkopolskiego Ośrodka Badań
Regionalnych – tej komórki Urzędu Statystycznego w Poznaniu, która miała w pierwszej kolejności stanowić wsparcie informacyjne i analityczne WROT. Kolejne opracowanie poświęcone będzie wybranym aspektom działalności Urzędu
Statystycznego w Poznaniu, który ma ambicje stać się centrum wiedzy o regionie. W tym celu zaprezentowana zostanie
syntetyczna charakterystyka prac prowadzonych w wybranych komórkach US, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków specjalistycznych.

Specjalizacja
Od 1 stycznia 2009 r. w statystyce publicznej zaczęła obowiązywać nowa organizacja prac, wynikająca z wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych. Jej idea polegała
na przypisaniu poszczególnym urzędom realizacji wskazanych badań z terenu całego kraju. Przestała zatem obowiązywać dotychczasowa zasada zbierania przez dany urząd statystyczny wszystkich rodzajów sprawozdań tylko z obszaru
swojego województwa. W ramach specjalizacji w Urzędzie

Statystycznym w Poznaniu zostały powołane następujące
ośrodki:
zz Ośrodek Banku Danych Makroekonomicznych
zz Ośrodek Statystyki Małych Obszarów
zz Ośrodek Statystyki Miast
zz Ośrodek Statystyki Krótkookresowej
zz Ośrodek Banku Danych Makroekonomicznych (BDM)
Zadaniem Ośrodka Banku Danych Makroekonomicznych jest prowadzenie prac w zakresie projektowania, zasilania i administrowania Bankiem Danych Makroekonomicznych. Docelowa zawartość banku to najważniejsze dane
makroekonomiczne, resortowe, regionalne, demograficzne,
wskaźniki gospodarcze, indeksy giełdowe i stopy procentowe w ujęciu zarówno krajowym, jak i zagranicznym w jak najdłuższych szeregach czasowych. Źródłem danych w BDM będą statystyki publicznej GUS i urzędy, a także ministerstwa,
Narodowy Bank Polski i banki, Eurostat, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, portale statystyczne i finansowe krajowe i zagraniczne.
Ośrodek prowadzi ponadto prace związane z określeniem
przedmiotowego i podmiotowego zakresu Banku Danych
Makroekonomicznych oraz administruje zasobami informacyjnymi i metadanymi banku. Konstruuje zestawy wskaźni-
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Ryc. 1. Funkcjonalność tworzenia własnych raportów w systemie STRATEG
Źródło: system STRATEG (http://strateg.stat.gov.pl/)
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ków makroekonomicznych oraz rozpoznaje źródła danych
makroekonomicznych funkcjonujących w systemie statystyki publicznej i w jej otoczeniu. Do zadań ośrodka należy
również udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych zawartych w Banku Danych Makroekonomicznych we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem
Badań Regionalnych oraz departamentami Głównego Urzędu Statystycznego.
Ze względu na wysokie kompetencje, pracownicy BDM
stanowili zasadniczy trzon zespołu informatycznego współ
pracującego z Głównym Urzędem Statystycznym nad projektem STRATEG. System ten, stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju, zawiera
wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej
(strategia Europa 2020). Ponadto użytkownik ma możliwość
pozyskania danych statystycznych istotnych dla realizacji polityki spójności, a także definicji pojęć i informacji metodologicznych oraz raportów i analiz tematycznych. Wraz z bogatym zestawem bazodanowym STRATEG oferuje funkcjonalne
narzędzia ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów
i map.
Przeprowadzone w drugiej połowie 2014 r. szkolenia użytkowników systemu STRATEG (rolę trenerów pełnili między innymi eksperci Ośrodka Banku Danych Makroekonomicznych)
i wysokie oceny tego systemu wystawione przez uczestników
tych szkoleń (od przedstawicieli środowisk akademickich poprzez pracowników samorządowych aż po przedstawicieli różnych resortów) świadczą o pozytywnym kierunku reakcji statystyki publicznej na potrzeby zgłaszane przez szerokie
spektrum konsumentów informacji statystycznej.

Ośrodek Statystyki Małych Obszarów (MO)
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Ośrodek prowadzi prace badawcze i programistyczne nad
wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów dla potrzeb statystyki publicznej, a w szczególności statystyki lokalnej. Ponadto ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem rejestrów
administracyjnych jako baz zmiennych wspomagających szacunki stosowane w metodologii estymacji pośredniej. Pracownicy ośrodka prowadzą również specjalistyczne cykliczne szkolenia z zaawansowanych metod statystycznych przy
wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania analitycznego (SAS, R i in.).
Działania te wpisują się w najnowszy nurt badań statystycznych uwzględniających takie zagadnienia jak: kalibracja, benchmarking, integracja danych statystycznych oraz
estymacja pośrednia wykorzystująca zależności przestrzenne. Osiągnięcia ośrodka zostały praktycznie wykorzystane
w Narodowym Spisie Powszechnym 2011, kiedy poddano
procesowi kalibracji wagi wynikające z przyjętego schematu
losowania.
Pracownicy Ośrodka Statystyki Małych Obszarów odgrywają istotną rolę we współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych metod analitycznych. Chodzi tutaj o takie
projekty EUROSTATU, jak: ESSNet on Data Integration, ESSNet
on Small Area Estimation, MEETS oraz MEMOBUST. W 2013 ro-
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Ryc. 2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem według podregionów w 2011 r.
Źródło: Mapy ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem ..., s.
11 (http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/mapy-ubostwa-na-poziomie-podregionoww-polsce-z-wykorzystaniem-estymacji-posredniej,4,1.html)

ku prowadzone były wspólnie prace z przedstawicielami Banku Światowego związane z estymacją wskaźnika zagrożenia
ubóstwem w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej.
Efektem tych wspólnych działań jest między innymi unikalne opracowanie opublikowane w ramach prac studialnych pt.
Mapy ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej.
Ośrodek Statystyki Małych Obszarów jest znaczącym
uczestnikiem i współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Przedstawiciele ośrodka
uczestniczą między innymi w konferencjach krajowych organizowanych przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD)
oraz międzynarodowych z dziedziny metodologii statystyki małych obszarów. Współuczestniczyli również w organizacji międzynarodowej konferencji SAE 2014, która odbyła się
w Poznaniu w dniach 3–5 września 2014 r. W ramach poszczególnych sesji zaprezentowano na niej najnowsze osiągnięcia metodologiczne z obszaru estymacji pośredniej, a udział
w niej wzięło prawie 140 światowej sławy specjalistów zajmujących się metodologią statystyki małych obszarów.

Ośrodek Statystyki Miast (OSM)
Ośrodek, którego podstawy stanowiło utworzone w 1998 r.
Centrum Statystyki Miast – pierwszej spośród powoływanych
do realizacji zadań ogólnopolskich komórki w statystyce publicznej – jest wyspecjalizowaną jednostką, prowadzącą prace nad tworzeniem systemu statystyki miejskiej, a w szczególności inicjuje badania, jest aktywnym uczestnikiem procesu
opracowywania metodologii i koordynacji działań w zakresie informacji dla dużych miast. Oprócz rozpoznawania rzeczywistego i potencjalnego zapotrzebowania na informację
o miastach, jego zadaniami są m.in. określanie stopnia pokrycia informacyjnego w źródłach statystyki publicznej i rozpoznawanie możliwości korzystania z innych źródeł mogących
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Ryc. 3. Nadwyżka liczby osób przyjeżdżających do pracy nad liczbą osób
wyjeżdżających do pracy w 2011 r. (w układzie siatki grid)
Źródło: załącznik 2_dojazdy do pracy (http://geo.stat.gov.pl/granty)

zasilać zasoby informacyjne o miastach. Ośrodek Statystyki Miast ma wysokie kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi GIS do przetwarzania i prezentacji danych statystycznych zorientowanych przestrzennie. Współpracuje m.in.
ze Związkiem Miast Polskich i innymi związkami i stowarzyszeniami gmin, z instytucjami naukowymi oraz z organizacjami podejmującymi działania na rzecz monitoringu miast, tj.
Eurostatem.
Od początku swego istnienia OSM aktywnie włączał się
we współpracę międzynarodową. Najpierw w ramach projektu Urban Audit, będącego wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Eurostatu, którego głównym celem było dostarczenie obiektywnych i porównywalnych danych statystycznych
o miastach europejskich m.in. z zakresu demografii, struktury gospodarstw domowych, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, rynku pracy, działalności ekonomicznej, dochodów, zaangażowania społecznego, edukacji, ochrony środowiska,
kultury i turystyki. W latach 2012–2013 pracownicy ośrodka
uczestniczyli z kolei w projekcie EUROSTATU zatytułowanym
Łączenie danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną
w państwach członkowskich. W ramach tego projektu w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (GUS), który był koordynatorem przedsięwzięcia, przeprowadzono
m.in. analizę możliwości przedstawiania danych demograficznych w podziale innym niż stosowany obecnie podział
administracyjny. Wypracowano oraz przeanalizowano przydatność prezentacji danych o rozmieszczeniu ludności w podziale ewidencyjnym, statystycznym oraz za pomocą kilometrowej siatki kwadratów grid.
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Flagowym osiągnięciem Ośrodka Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu jest uzyskanie informacji na
temat tzw. dojazdów do pracy. Udostępnione do publicznego wykorzystania macierze przepływów ludności związanych
z zatrudnieniem spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem
szerokiego grona odbiorców informacji statystycznej i znalazły wiele zastosowań (począwszy od prostych w pracach
licencjackich i magisterskich studentów poprzez bardziej
zaawansowane aplikacje w pracach doktorskich aż po zastosowania mające bardzo praktyczny wymiar, jakim jest np. wyznaczanie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich).
Dotychczas wykonano dwa badania dojazdów do pracy, a ich
głównym osiągnięciem, obok zaspokojenia popytu informacyjnego, było praktyczne wykorzystanie potencjału tkwiącego w źródłach administracyjnych. W badaniu przeprowadzonym w 2009 roku wykorzystano dane rejestrów podatkowych
Ministerstwa Finansów za 2006 r.. Natomiast w badaniu dojazdów do pracy w ramach NSP 2011 źródłem informacji
oprócz danych podatkowych były dane Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Macierze przepływów z ww. badań są dostępne pod następującymi linkami:
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/badania-regionalne/
przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w-polsce-w2006-r-3060/
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-w-polsce-wyniki-nsp-2011,9,1.html

Ośrodek Statystyki Krótkookresowej (SK)
Procesy społeczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie stawiają przed statystyką publiczną nowe wyzwania związane z dostarczeniem obiektywnej i rzetelnej informacji statystycznej. Aktywność Ośrodka Statystyki
Krótkookresowej Urzędu Statystycznego w Poznaniu w pełni wpisuje się w nurt ciągłego doskonalenia procesu produkcji statystycznej zgodnie z modelem GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), zarówno w aspekcie zwiększania
efektywności prowadzonych działań, jak i poszukiwania nowoczesnych metod i narzędzi w celu sprostania coraz większym wymaganiom informacyjnym. Szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie informacji aktualnej, wysokiej jakości
przy jednoczesnej redukcji obciążenia respondentów oraz
zmniejszeniu kosztów badań.
Statystyki krótkookresowe STS (Short-term Statistics),
czyli badania statystyczne przeprowadzane w okresach krótszych niż rok – miesięczne i kwartalne – służą do monitorowania polityki ekonomicznej i fiskalnej Unii Europejskiej oraz
strefy euro. Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
specjalizacją GUS, badania z zakresu statystyki krótkookresowej są realizowane w ośrodku na poziomie krajowym, głównie poprzez comiesięczny meldunek na formularzu DG-1
Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług C-01,
Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych C-01b oraz badanie kwartalne: Załącznik do
meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych. Celem
badań jest uzyskanie szybkiej informacji o podstawowych
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Ryc. 4. Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmin województwa wielkopolskiego w latach 2006 i 2011
Źródło: http://stat.gov.pl/publikacje: Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, Dojazdy do pracy – NSP 2011

10

wskaźnikach krótkookresowych, charakteryzujących działalność gospodarczą. Dostarczają one danych o czynnikach
produkcji i cenach w czterech głównych dziedzinach gospodarki: przemyśle, budownictwie, handlu detalicznym i naprawach oraz innych usługach. Jednocześnie analiza STS jest
podstawą do oceny bieżącego rozwoju kraju.
Pracownicy Działu Metodologii i Programowania są zaangażowani w ciągłe doskonalenie aplikacji badania DG-1, zarówno pod kątem wprowadzania ułatwień technicznych dla
statystyków, jak i tworzenia raportów analitycznych (dodatkowa aplikacja analityczna DG-Analysis).
Ośrodek aktywnie podejmuje najbardziej aktualne wyzwania stojące przed statystyką publiczną, jakimi są m.in.
wykorzystanie danych administracyjnych w ocenie bieżącej
działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz minimalizowania obciążenia jednostek sprawozdawczych, a także ocena możliwości wykorzystania BigData w statystyce publicznej. Utrzymanie obecnego poziomu skuteczności badań oraz
konieczność wprowadzenia nowoczesnych metod i technik
opracowywania danych wymagają od pracowników ośrodka ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych), specjalistycznych szkoleniach i warsztatach (także na poziomie
międzynarodowym – The Unit Problem in Business Statistics,
Genewa, listopad 2014 r.), projektach Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących nowoczesnych metod komunikowania się z końcowym odbiorcą danych statystycznych systemu STRATEG oraz budowy Dziedzinowych Baz Wiedzy.
Na koniec zaprezentowanego przeglądu warto jeszcze
wspomnieć o dwóch komórkach Urzędu Statystycznego
w Poznaniu – Wydziale Rejestrów i Wydziale Badań Ankietowych. Zadaniem Wydziału Rejestrów jest prowadzenie prac
związanych z krajowymi rejestrami urzędowymi podmiotów

gospodarki narodowej REGON i podziału terytorialnego kraju TERYT oraz współudział w tworzeniu, zasilaniu i administrowaniu bazami danych. Na podkreślenie zasługuje przede
wszystkim fakt, że to właśnie Urząd Statystyczny w Poznaniu
był pionierem w statystyce publicznej w zakresie wdrażania
systemów informacji geograficznej GIS do prowadzenia rejestru TERYT, podejmując próbę modernizacji rejestru TERYT
jeszcze w latach 2006/2007. Ponadto Wydział Rejestrów podejmuje zadania wychodzące naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup odbiorców, np. samorządów w zakresie
specjalistycznych opracowań dotyczących skali i kierunków
migracji podmiotów gospodarczych.
Wydział Badań Ankietowych organizuje i realizuje badania statystyczne przeprowadzane z udziałem ankieterów,
w szczególności badania statystyczne, opracowania i analizy odnoszące się do: budżetów gospodarstw domowych, jakości życia i wybranych aspektów warunków bytu ludności,
aktywności ekonomicznej ludności, cen towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych, kondycji gospodarstw domowych, cen targowiskowych. Wydział Badań Ankietowych
może się poszczycić także wysokimi ocenami jakości badań
ankietowych wykonanych na zlecenie klientów Urzędu Statystycznego w Poznaniu – np. w latach 2008 i 2011 pracownicy
wydziału przeprowadzili badania na zlecenie Urzędu Miasta
Poznania w zakresie zachowań migracyjnych mieszkańców
Poznania, których celem było uzyskanie informacji o przyczynach i zachowaniach migracyjnych mieszkańców stolicy Wielkopolski, poznanie okoliczności zmiany i dokonanie wyboru
nowego miejsca zamieszkania, określenie charakterystyki aktualnego miejsca zamieszkania oraz poznanie opinii migrantów na temat ich kontaktów z Poznaniem. Wyniki tych badań
stanowiły w ocenie władz Poznania bardzo cenną wskazówkę
co do prowadzonej polityki miejskiej.
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Jowita Maćkowiak, Tomasz Kuźniar
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Rola planowania przestrzennego poziomu regionalnego
w zarządzaniu rozwojem województwa
Proces zarządzania opiera się na czterech podstawowych
działaniach: planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu. Początkiem tego procesu jest planowanie, rozumiane najogólniej jako projektowanie pożądanej przyszłości
oraz efektywnych środków jej realizacji. Można zatem stwierdzić, że następstwem odpowiedniego planowania jest skuteczne zarządzanie, przy założeniu, że pozostałe funkcje zarządzania są ukierunkowane na osiągnięcie zamierzonych
celów. W nawiązaniu do powyższego kontekstu ważna jest
zatem odpowiedź na pytanie, czym jest planowanie przestrzenne poziomu regionalnego jako szczególny rodzaj planowania i jakie jest jego znaczenie w procesie zarządzania
rozwojem województwa.
Regionalne planowanie przestrzenne to pojęcie, którego
definicja jest złożona. Związane jest to z odmienną praktyką
planistyczną i powiązaniami systemowymi planowania w różnych krajach europejskich. Z pewnością można jednak powiedzieć, że planowanie, zajmujące się szeregiem złożonych
problemów komunikacyjnych, infrastrukturalnych i społeczno-gospodarczych, a także zagadnień przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, jest instrumentem prowadzenia
polityki przestrzennej w skali ponadlokalnej w regionie. Ponadto „jeśli zgodzimy się z ogólną definicją, że region to przestrzeń pomiędzy skalą lokalną a globalną, to w konsekwencji
planowanie regionalne rozumieć trzeba jako ogniwo pomiędzy planowaniem miejscowym a planowaniem realizowanym na szczeblu krajowym”1. W polskim systemie prawnym2,
regionalne planowanie przestrzenne odnosi się do obszarów
województw3.
System planowania przestrzennego w kraju określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4. Zgodnie z art. 3 kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej
państwa, wyrażonej w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, należy do zadań Rady Ministrów. Do zadań samorządu województwa należy natomiast uchwalanie planu
zagospodarowania przestrzennego województwa. Samorząd
1

2

3

4

M. Belof, Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1989 r., Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998
r. nr 96, poz. 603).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647).

gminny odpowiedzialny jest za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W systemie planowania przestrzennego zmarginalizowana została rola powiatów. Ustawodawca przypisał
tym samorządom jedynie zadanie prowadzenia, w granicach
swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Ważne znaczenie ma jednak
szereg inwestycji powiatowych, które wpływają na planowanie przestrzenne w pozostałych wymiarach – krajowym, regionalnym i lokalnym.
Zgodnie z ustawą najbardziej szczegółowo uregulowane jest planowanie poziomu lokalnego, posiadające również
największą moc stanowiącą. Planowanie wojewódzkie zdefiniowane jest natomiast jako łącznik pomiędzy szczeblem
gminnym i krajowym. Ustawa, zakładając hierarchiczność
planowania przestrzennego w Polsce, nie gwarantuje jednak
pełnej koordynacji podejmowanych działań, co wynika ze złożonych uwarunkowań prawnych procesów inwestycyjnych.
Zasadniczym dokumentem planistycznym poziomu regionalnego jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Podstawową jego rolą jest funkcja regulacyjna.
Plan, obok strategii rozwoju województwa, decyduje o kierunkach rozwoju województwa, stanowiąc jedno z podstawowych narzędzi prowadzenia polityki rozwoju.
Kluczową funkcją planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest natomiast funkcja koordynacyjna. Plan
uwzględnia wszelkie ustalenia polityk krajowych i wojewódzkich, ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody, zabytków itp. Dokument jest opracowywany przy udziale wielu jednostek i instytucji, a jego
ustalenia są wiążące dla organów sporządzających dokumenty na poziomie gminnym. W aspekcie wielu pozaplanistycznych sposobów lokalizacji i realizacji różnego typu inwestycji,
w tym w szczególności infrastrukturalnych rola koordynacyjna planu jest niezwykle cenna. Funkcja ta jest niestety osłabiana, ponieważ plan województwa nie stanowi podstawy
do wydawania decyzji realizacyjnych. Ustalenia planu muszą
być jedynie przenoszone poprzez studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dopiero
w oparciu o plan miejscowy można wydawać konkretne decyzje dotyczące realizacji poszczególnych zamierzeń. W świetle obowiązujących regulacji prawnych ścieżka ta jest długotrwała i mało skuteczna.
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Plan pełni także rolę informacyjną. Poza ustaleniami wiążącymi zawiera on szereg danych o charakterze poglądowym. Ich stosowanie w planowaniu przestrzennym na poziomie gminnym pozwala unikać szeregu negatywnych zjawisk
i zdarzeń, które mogą mieć znaczenie w kształtowaniu polityki przestrzennej na poziomie lokalnym. Rolę planu zagospodarowania przestrzennego województwa dopełniają ponadto funkcje promocyjne i ofertowo-negocjacyjne.
W obecnym systemie planowania przestrzennego relacja
pomiędzy ustaleniami studium gminy a ustaleniami planu
województwa jest jedną z najtrudniejszych do zdefiniowania.
Plan województwa jest zbiorem ustaleń o złożonym charakterze prawnym, obejmującym zarówno uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, jak i wytyczne kierunkowe,
o zróżnicowanym stopniu obowiązywania. W rezultacie braku jednoznacznej interpretacji ustaleń planu trudno określić
ich charakter wiążący dla polityki przestrzennej szczebla podstawowego. Przyjmuje się więc najczęściej, że zakres zgodności pomiędzy dokumentami szczebla lokalnego i wojewódzkiego dotyczy jedynie rozmieszczenia ponadlokalnych
inwestycji celu publicznego, określonych w stosownych dokumentach przyjmowanych przez Sejm, Senat, Radę Ministrów i sejmik województwa. Dodatkowym problemem jest
procedura sporządzenia planu, adekwatna dla tworzenia dokumentu o charakterze strategii rozwoju, a nie instrumentu
koordynacyjnego, co powoduje trudności w szybkim reagowaniu na zmieniającą się rzeczywistość5.
W województwie wielkopolskim obowiązuje Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2010 r. (Uchwała
nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.; Dz. Urz. Woj. Wlkp.
nr 155 poz. 2953 z 5 sierpnia 2010 r.). Podstawę prawną jego
uchwalenia stanowią:
zz art. 18, ust. 3 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1590 ze zmianami): „Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy: (3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego”,
zz art. 38 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80,
poz. 717 ze zmianami): „organy samorządu województwa
sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują
koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie
prac”.
W myśl założeń ogólnych: „Plan zawiera wskazania dla
działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem
zadań określonych przez Strategię. Stanowi też ważne źródło
informacji dla podejmowania decyzji planistycznych i inwestycyjnych, opartych o priorytety programów operacyjnych”6.
5

6

B. Kolipiński, Ekspertyza nt. Ład przestrzenny w Polsce – stan
i problemy
(https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Lad_przestrzenny_w_Polsce_stan_i_problemy_20072011.pdf.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (uchwała nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.;
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Plan określa docelową strukturę funkcjonalno-przestrzenną
województwa. Jest ona układem systemowym, w którym „poszczególne elementy sieci osadniczej powiązane są wzajemnymi relacjami o charakterze wielofunkcyjnym. Szkieletem
dla tych relacji jest układ komunikacyjny, pełniący podstawową rolę w procesie dyfuzji rozwoju. Obok elementów sieci osadniczej strukturę określają obszary o szczególnych cechach geograficznych bądź społeczno-gospodarczych, które
tworzą skomplikowaną sieć powiązań funkcjonalno-przestrzennych z pozostałymi elementami systemu. Otoczeniem
dla tak określonego systemu są regionalne i krajowe struktury przestrzenne sąsiednich województw”7.
Jak wspomniano wyżej, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, będąc narzędziem
realizacji polityki rozwoju, konkretyzuje w przestrzeni cele
rozwoju wynikające ze strategii województwa. Oznacza to,
że dla urzeczywistnienia docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej niezbędne było określenie zasad realizacji polityki przestrzennej. Dotyczą one między innymi: poprawy
efektywności struktur przestrzennych, poprawy stanu środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
a także realizowania polityki przestrzennej w trzech obszarach problemowych. Określona w ten sposób polityka przestrzenna uzupełniona została o plany rozwoju sieci dróg i systemów infrastruktury technicznej w Wielkopolsce.
Tak sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego definiuje podstawowe priorytety kształtowania rozwoju przestrzennego Wielkopolski, których realizacja następuje na poziomie samorządu lokalnego. Jednakże złożone
uwarunkowania prawne powodują, że jest to zadanie trudno egzekwowalne.
W ostatnich latach na szczeblu europejskim nastąpiła zmiana dotychczasowego paradygmatu polityki regionalnej. Odstąpiono od krótkoterminowych strategii sektorowych ukierunkowanych na wyrównywanie poziomu rozwoju
całego regionu na rzecz zintegrowanych i zdecentralizowanych polityk służących wspieraniu poszczególnych obszarów.
W planowaniu strategicznym zwrócono uwagę na wykorzystanie specyficznych cech terytorialnych określonych jednostek funkcjonalnych, dostosowując politykę rozwojową do
czynników wewnętrznych najsilniej wpływających na ich rozwój. Podejście to zostało wyrażone poprzez wymiar terytorialny polityki rozwoju.
Nowe zorientowanie polityki regionalnej zapoczątkowało
podjęcie szeregu inicjatyw związanych z przedefiniowaniem
programowania strategicznego oraz stworzeniem kompleksowego systemu zarządzania rozwojem na poziomie kraju.
Impulsem do opracowania i przyjęcia nowej koncepcji rozwojowej była potrzeba zwiększenia koordynacji programów
i decyzji kierowanych do określonych obszarów, a podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania. Działania te służyć mają wzmocnieniu komplementarności inwestycji i eli-

7

Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 155, poz. 2953 z 5 sierpnia 2010 r.).
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (Uchwała nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.;
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 155 poz. 2953 z 5 sierpnia 2010 r.).
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minacji konfliktów przestrzennych, a tym samym obniżeniu
kosztów ich realizacji.
Zmiana podejścia do zarządzania, polegająca na wypracowaniu nowego modelu organizacyjnego, spowodowała
konieczność sporządzenia i przyjęcia szeregu dokumentów
strategicznych, planistycznych i programowych określających wizję i kierunki rozwoju kraju w perspektywie krótkoi długookresowej. Kluczowym elementem nowego systemu
stanie się uspójnienie planowania społeczno-gospodarczego
z planowaniem przestrzennym, wyrażone formułowaniem
celów i kierunków rozwoju w odniesieniu do określonych terytoriów. Stanowi to podstawę do delimitacji obszarów funkcjonalnych o specyficznych cechach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych oraz określenia skoordynowanych
działań ukierunkowanych na wykorzystanie ich wewnętrznych potencjałów rozwojowych.
Zmiany zachodzące w prowadzeniu polityki rozwoju na
poziomie krajowym i regionalnym zmieniły zakres regulacji
planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Na
skutek przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030 (KPZK 2030)8, stanowiącej podstawę prowadzenia krajowej polityki przestrzennej, do systemu planowania
przestrzennego wprowadzone zostały obszary funkcjonalne.
Kategoria ta służyć ma integracji działań publicznych w wymiarze przestrzennym przy wykorzystaniu ich endogenicznych potencjałów i możliwości absorpcji środków interwencji. Założeniem KPZK 2030 jest kierowanie zintegrowanych
działań do obszarów charakteryzujących się wspólnymi cechami geograficznymi (społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi). Wyróżnione w dokumencie obszary funkcjonalne są zbiorem otwartym, których liczba i zasięg geograficzny
zależeć będzie od celu prowadzenia określonej polityki przestrzennej. W myśl koncepcji obszary funkcjonalne będą delimitowane na różnych poziomach zarządzania – krajowym,
regionalnym i funkcjonalnym, przy czym zasadniczo ich wyznaczanie odbywać się będzie na poziomie regionalnym lub
lokalnym.
Potrzeba wyznaczenia obszarów, w których następowała będzie szczególna koncentracja interwencji rządu, wynika ponadto z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)9. W dokumencie podkreślono wyraźne ukierunkowanie terytorialne
polityk publicznych mających największy wpływ na osiąganie celów rozwoju. Sformułowano także kryteria prowadzenia polityki regionalnej, wskazując na potrzebę koncentracji
zasobów finansowych i organizacyjnych na obszarach wymagających podjęcia szczególnych działań – zarówno biegunów
wzrostu, jak i obszarów problemowych. Warto podkreślić, że
dokument określa jedynie typy obszarów szczególnej interwencji, w których realizowane będą cele polityki regionalnej,
delegując ich dokładną delimitację do strategii rozwoju wo8

9

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.; Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 252.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 13 lipca 2010 r., Monitor Polski z dnia 20 maja 2011 r. nr
36, poz. 423.
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jewództwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego
województwa.
Z nowych dokumentów strategicznych jednoznacznie
wynika potrzeba zwiększenia znaczenia planu regionalnego
jako elementu zintegrowanego, spójnego i hierarchicznego
systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Plan województwa wraz ze strategią powinien stanowić integralny element systemu zarządzania rozwojem regionu. Dokumenty mają pełnić funkcję koordynacyjną wobec
wszystkich przedsięwzięć, uwzględniać plany i strategie dla
obszarów funkcjonalnych delimitowanych na poziomie krajo
wym, makroregionalnym i regionalnym. Spójność planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie
regionalnym powinna zostać zapewniona poprzez harmonizację trybu przygotowania i zawartości strategii i planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Działania te
wymagają wyprzedzających zmian prawnych, pozwalających
na zsynchronizowanie zamierzeń inwestycyjnych podejmowanych na różnych poziomach zarządzania.
Określenie nowych zasad prowadzenia polityki rozwoju stało się jedną z podstaw do aktualizacji Strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2020 roku10 wyznaczającej
cele rozwoju regionu. W dokumencie silnie zaakcentowano podejście terytorialne, odnosząc poszczególne kierunki działań bezpośrednio do wskazanych obszarów. Strategia
ujmuje województwo nie jako jednostkę administracyjną,
ale jako terytorium z jego układem funkcjonalnym, identyfikując różnego rodzaju typy obszarów interwencji, którym,
obok celów dotyczących rozwoju całego regionu, dedykowana jest część celów operacyjnych. Ideą zastosowanego
podejścia było wskazanie terytorialnych preferencji dla realizacji interwencji polityki regionalnej, mając na uwadze osiągnięcie spójności rozwoju całego województwa. Strategia
wskazuje na konieczność delimitacji obszarów funkcjonalnych wyróżnionych w KPZK 2030 odpowiadających Obszarom Strategicznej Interwencji określonym w KSRR. Dotyczy
w szczególności: miejskich i wiejskich obszarów funkcjonalnych, obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska
w skali makroregionalnej, obszarów kształtowania potencjału rozwojowego oraz obszarów funkcjonalnych wymagających rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów
właściwych polityce regionalnej. Zadaniem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego będzie natomiast delimitacja poszczególnych typów obszarów
funkcjonalnych (obligatoryjna i fakultatywna) oraz określenie zasad ich zagospodarowania. Wymóg ten wynika także
ze znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym11.
Powiązanie ustaleń dokumentów szczebla wojewódzkiego stanowi kluczowy warunek sprawnego prowadzenia efektywnej polityki regionalnej, dlatego też dla realizacji
ustaleń zaktualizowanej strategii opracowane zostały Zasady
10

11

Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego
do 2020 roku. Wielkopolska 2020, uchwała nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami).
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i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim12. Dokument pełni funkcję wdrożeniową
oraz stanowi wsparcie merytoryczne dla realizacji polityki
rozwoju województwa wielkopolskiego, uwzględniając zintegrowane, terytorialnie zarządzanie rozwojem oraz planowanie w ramach obszarów funkcjonalnych. Zasady i kryteria wskazane w dokumencie staną się punktem wyjścia dla
delimitacji obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, a do
czasu jego aktualizacji będą podstawą do wdrożenia regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 oraz
dokonywania oceny zasadności finansowania planowanych
przedsięwzięć.
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Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim, uchwała nr 4268/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. Dokument
sporządzony w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego przy współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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W świetle zachodzących zmian w prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego rola planu zagospodarowania
przestrzennego województwa powinna istotnie wzrosnąć.
Poprzez ścisłe powiązanie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego, silnie zaakcentowane w dokumentach strategicznych i powszechnie obowiązujących aktach
prawnych, wzmocniono rangę i znaczenie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym. Obok dotychczasowych funkcji regulacyjnych, informacyjnych, koordynacyjnych, promocyjnych i ofertowo-negocjacyjnych dokument
stanowił będzie podstawę do realizacji polityki samorządu
województwa ukierunkowanej na obszary wymagające podjęcia szczególnych interwencji publicznych.
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BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania
lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych
na obszarze Wielkopolski*
Znaczenie lotnisk lokalnych dla rozwoju
subregionów
Co do zasady lotniska wspierają rozwój gospodarczy regionu/subregionu poprzez szereg czynników:
zz Lotniska wpływają na powstawanie nowych miejsc pracy
i w konsekwencji zwiększenie dochodów ludności. Jest to
zjawisko określane mianem wpływu bezpośredniego.
zz Jednostki gospodarcze działające na lotnisku, poprzez zakupy dóbr i usług w ramach lokalnego łańcucha dostaw,
wywierają pośredni wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.
Zjawisko to określane jest mianem wpływu pośredniego.
zz Osoby zatrudnione bezpośrednio w spółkach operujących na lotnisku oraz pracujące dla jednostek występujących w łańcuchu dostaw będą przeznaczały swoje dochody na zakup różnych dóbr i usług w lokalnej gospodarce.
Zjawisko to jest określane jako indukowany wpływ lotniska na gospodarkę.
Lotniska lokalne wywierają jednak ograniczony wpływ na
rozwój lokalny w postaci efektów bezpośrednich, pośrednich
i indukowanych ze względu na małą skalę operacji – niewielką konsumpcję lokalnej produkcji i usług oraz niewielkie zatrudnienie, małe wydatki pracowników na lokalną produkcję
i usługi, w porównaniu z lotniskami komunikacyjnymi.
Istotne mogą być natomiast tak zwane efekty katalityczne. Oddziaływanie tego typu lotnisk na rozwój lokalny polega przede wszystkim na „stworzeniu szansy” np. na przyciągnięcie inwestora korzystającego z transportu lotniczego,
firmy związanej z lotnictwem lub zbudowanie produktu turystycznego. Uzasadnieniem nakładów ponoszonych na rozwój lotniska jest – podobnie jak w przypadku przygotowania
*

Zamieszczony materiał stanowi abstrakt ekspertyzy. Pełna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej: http://
www.wrot.umww.pl na podstronie: Baza wiedzy WROT, w zakładce: Ekspertyzy i analizy zlecone.

Niniejsza ekspertyza została przygotowana na podstawie umowy z dnia 21 lutego 2014 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a BBSG Baca Gościniarek
i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. („BBSG”).
Prezentowane w niniejszej ekspertyzie rezultaty analizy są wynikiem zastosowanej metodyki i podejścia BBSG oraz stanu wiedzy na dzień przeprowadzenia analizy. Ekspertyza została przygotowana w konkretnym stanie prawnym i rynkowym
i w związku z powyższym BBSG nie gwarantuje, że informacje w niej zawarte pozostaną aktualne w przypadku zmiany okoliczności rynkowych lub stanu prawnego. Jednocześnie podkreślamy, że w wielu przypadkach otrzymane wyniki zależeć
będą od indywidualnego, subiektywnego osądu. Stąd też nie można wykluczyć, że
ktoś inny, przeprowadzając analizę, przedstawiłby odmienne wnioski.
Ekspertyza została wykonana na zlecenie Województwa Wielkopolskiego, tym samym BBSG nie przyjmuje odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej,
która będzie wykorzystywać ten dokument bądź też uzyska dostęp do niego.

terenów pod inwestycje – działanie w ogólnym interesie gospodarczym. Efektywność tych nakładów powinna być kalkulowana na dwóch poziomach:
zz samorządowym – poprzez ekonomiczną stopę zwrotu;
zz podmiotu zarządzającego lotniskiem – poprzez finansową stopę zwrotu.
W odniesieniu do atrakcyjności inwestycyjnej subregionów należy stwierdzić, że rozwój żadnego z analizowanych
obiektów nie będzie stanowił fundamentalnej zmiany w tym
zakresie. Trudno oczekiwać, aby rozwój infrastruktury lotniczej i działalności na analizowanych obiektach przyniósł bezpośredni i natychmiastowy efekt w postaci przyciągnięcia dużych inwestorów/inwestycji, którzy w przypadku braku tego
typu infrastruktury wybraliby inną lokalizację. Można raczej
oczekiwać napływu małych i średnich inwestorów i inwestycji, którzy w swojej działalności wykorzystują samoloty General Aviation1 dla rozwiązań logistycznych lub transportowych
albo są związani z tym segmentem ruchu jako producenci
czy usługodawcy. Niewątpliwie pojawienie się oferty lotniczej stanowić będzie silny element składowy, wzmacniający
szeroko rozumianą atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru subregionalnego dla tego typu inwestorów.
Podmioty obecnie prowadzące działalność gospodarczą
w subregionach nie wyrażają sprecyzowanych potrzeb w odniesieniu do oferty analizowanych obiektów lotniskowych.
Analizowane przykłady lotnisk europejskich o podobnej skali działalności pokazują jednak, że dopiero po stworzeniu odpowiedniej oferty o charakterze lotniczym (np. utwardzona
droga startowa) i nielotniczym (np. dostępność terenów pod
inwestycje) pojawia się szansa na rozwój działalności z wykorzystaniem tych obiektów czy przyciągnięcie inwestorów.
Powszechnie uważa się, że działalność portu lotniczego jest sposobem na poprawę konkurencyjności subregionu przez poprawę dostępności transportowej. Należy jednak
pamiętać, że samo pojawienie się lotniska/możliwości transportu lotniczego w subregionie nie poprawi w sposób diametralny jego atrakcyjności inwestycyjnej. Dostępność transportu lotniczego jest tylko jednym z elementów szerokiej palety
wzajemnie zależnych działań.

1

General Aviation (lotnictwo ogólne) – kategoria ta obejmuje
ruch lotniczy inny niż rozkładowy i nierozkładowy przewóz pasażerów i towarów wykonywany w celach zarobkowych. Ruch
General Aviation jest wykonywany z reguły mniejszymi statkami
powietrznymi, począwszy od paralotni, szybowców, a skończywszy na niewielkich korporacyjnych samolotach odrzutowych.
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Plany rozwojowe

Mapa 1. Obiekty objęte badaniem
Źródło: opracowanie własne.

Nawet w przypadku braku infrastruktury lotniskowej
w danym subregionie możliwe jest zapewnienie łatwej dostępności regionu dla turystów i podróżnych biznesowych
oraz zwiększenie oferty przewozowej dla mieszkańców subregionu poprzez wzmocnienie połączeń intermodalnych
umożliwiających korzystanie z oferty lotnisk zlokalizowanych poza subregionem. Warunkiem jest jednak dobrze rozwinięta sieć połączeń lądowych (drogowych i kolejowych)
z lotniskami znajdującymi się poza danym subregionem.
Obecnie subregiony kaliski, leszczyński i pilski nie przedstawiają takiej oferty.

Lotnisko Leszno-Strzyżewice
Obecna sytuacja

16

Lotnisko Leszno-Strzyżewice (kod ICAO: EPLS) zlokalizowane jest w południowej części województwa wielkopolskiego,
w odległości około 4 km na zachód od centrum Leszna. Najbliższe lotnisko obsługujące regularny ruch pasażerski to Port
Lotniczy Poznań-Ławica (ok. 80 km).
Lotnisko zajmuje teren 127 ha, z czego dla 103 ha wieczystym dzierżawcą jest Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego (CSS), a działka o powierzchni 24 ha, której właś
cicielem jest miasto Leszno, znajduje się w trwałym zarządzie
Aeroklubu Polskiego. Trwały zarząd nad tym gruntem został z kolei przekazany na podstawie umowy użyczenia CSS.
Podmiotem zarządzającym lotniskiem, wpisanym do rejestru
Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), jest Aero Partner Sp. z o.o.
– spółka powołana przez Aeroklub Polski. Głównym użytkownikiem lotniska jest Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie.
Lotnisko jest obecnie wykorzystywane przede wszystkim dla
celów szkoleniowych, realizowanych przez Centralną Szkołę
Szybowcową i Aeroklub Leszczyński. W zakresie innej działalności lotniczej jest użytkowane w ograniczonym stopniu przez
stowarzyszenia baloniarzy i spadochroniarzy oraz prywatnych
właścicieli statków powietrznych jako miejsce ich bazowania.

Głównym celem CSS jest utrzymanie na lotnisku działalnoś
ci szkoleniowej i sportowej. Obecnie w ramach organów CSS
i Aeroklubu Polskiego prowadzona jest wewnętrzna dyskusja pomiędzy dwiema, pośrednio zbieżnymi wizjami rozwoju:
zz lotnisko Leszno jako centrum sportów lotniczych – zgodnie z tą wizją na lotnisku prowadzona powinna być działalność szkoleniowa i sportowa na wysokim poziomie
w odniesieniu do różnych typów działalności lotniczej (samolotowa, szybowcowa, balonowa);
zz lotnisko Leszno jako centrum wyczynowego szybownictwa – zgodnie z tą wizją lotnisko powinno skoncentrować
się na rozwoju działalności szybowcowej na najwyższym
poziomie.
Niezależnie od wyboru jednej z powyższych wizji plany
rozwojowe CSS/Aeroklubu Polskiego dotyczące tego obiektu wyglądają następująco:
zz W odniesieniu do infrastruktury lotniska:
–– budowa utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw sztucznych; zgodnie z tą koncepcją na lotnisku powstałaby nowa droga startowa
o długości 920 m; szacowany koszt tej inwestycji to ok.
1,5 mln zł; brak obecnie precyzyjnie określonych źródeł finansowania tej inwestycji;
–– dwufunkcyjna stacja paliw umożliwiająca z jednej
strony tankowanie statków powietrznych w paliwo
lotnicze, a z drugiej obsługę samochodów osobowych
i ciężarowych;
–– remont hostelu na lotnisku; w kosztach tej inwestycji
(300–500 tys. zł) partycypować będzie miasto Leszno
i CSS;
–– nowe hangary dla szybowców;
–– domki mieszkalne (bungalowy) dla klientów CSS;
–– tunel aerodynamiczny. Jest to inwestycja realizowana przez prywatny podmiot, na terenach dzierżawionych od CSS. Tunel aerodynamiczny umożliwia szkolenie w zakresie skoków spadochronowych. Planowane
uruchomienie – kwiecień 2014 r.
zz W odniesieniu do prowadzonej działalności:
–– rozwój działalności sportowej i szkoleniowej;

Stajanki samolotowe
Leszno-Strzyżewice)
Źródło: fotografia własna.
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Hangary (lotnisko Leszno-Strzyżewice)
Źródło: fotografia własna.

–– pozyskiwanie przez CSS (także we współpracy z Urzędem Miasta Leszna) dużych imprez sportowych;
–– większe otwarcie lotniska na ruch turystyczny i niewielki ruch biznesowy, głównie dzięki budowie utwardzonego pasa startowego;
–– możliwy rozwój lotnictwa sanitarnego;
–– współpraca z PWSZ w Lesznie – planuje się utworzenie
kierunku studiów na PWSZ przygotowujących do pracy w roli trenera sportów lotniczych.
Urząd Miasta Leszna ma na celu wzrost wykorzystania
lotniska zarówno dla celów sportowych/aeroklubowych, jak
i dla lotnictwa biznesowego oraz turystycznego. Z punktu widzenia Leszna podstawowy walor lotniska to czynnik promocyjno-marketingowy. Urząd Miasta Leszna chciałby zapewnić
możliwość wydłużenia sezonu na lotnisku, optymalnie nawet
wykorzystania lotniska przez cały rok. W związku z tym plany
Urzędu Miasta Leszna obejmują:
zz Powołanie spółki prawa handlowego do zarządzania lotniskiem – udziałowcami tej spółki byłyby miasto Leszno,
CSS i Aeroklub Leszczyński. Powołanie spółki umożliwiłoby uregulowanie sytuacji właścicielsko-zarządczej, zabezpieczenie obecności Aeroklubu Leszczyńskiego na
lotnisku (obecnie tylko poprzez umowę użyczenia części
obiektu od CSS) oraz realizację planów rozwojowych. Taka forma organizacyjna umożliwiłaby również wspieranie
finansowe rozwoju lotniska przez miasto Leszno.
zz Budowa utwardzonej drogi startowej. Jedna z koncepcji prezentowanych przez przedstawicieli Urzędu Miasta
Leszna to budowa drogi startowej w technologii asfaltobetonowej. Realizacja tego projektu wymagałaby jednak
pozyskania nowych gruntów od Agencji Nieruchomości
Rolnych i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szacowany koszt takiej inwestycji to
około 8–10 mln zł.

Podsumowanie analiz
Analizy dotyczące lotniska Leszno-Strzyżewice wskazują w pierwszej kolejności na potrzebę zachowania funkcji sportowej i szkoleniowej tego obiektu. Na takie przeznaczenie lotniska wskazuje jego obecna rola jako głównego
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ośrodka szybowcowego w kraju i istotne miejsce organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnoeuropejskim
i ogólnoświatowym.
Potencjał Leszna i subregionu, bliskość innych lotnisk komunikacyjnych (Port Lotniczy Poznań-Ławica – ok. 80 km,
Port Lotniczy Wrocław – ok. 110 km, Port Lotniczy Zielona
Góra – ok. 90 km) i plany poprawy infrastruktury drogowej
i kolejowej (w tym m.in. budowa drogi ekspresowej S5, modernizacja linii kolejowej między Wrocławiem a Poznaniem)
wskazują na brak zasadności rozwoju na lotnisku regularnego ruchu pasażerskiego.
Funkcja sportowo-szkoleniowa lotniska może być uzupełniana o rosnący udział ruchu General Aviation, w tym lotnictwa biznesowego. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych obejmujących m.in.:
zz zapewnienie na lotnisku możliwości tankowania paliwa
lotniczego;
zz przygotowanie utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw sztucznych (o ile zostanie ostatecznie potwierdzona możliwość jej bezpiecznego i efektywnego wykorzystania operacyjnego). Zgodnie
z szacunkami CSS koszt tej inwestycji to około 1,5 mln zł.
Przeprowadzenie tych prac, a także częściowa modernizacja infrastruktury towarzyszącej pozwoli zwiększyć wartość
lotniska Leszno jako jednego z głównych obiektów szkoleniowo-sportowych w Polsce. Wzrośnie też prawdopodobieństwo pojawienia się na lotnisku zwiększonego ruchu General Aviation.
Taki rozwój obiektu pozwoli miastu Lesznu na skuteczne
wykorzystanie lotniska jako czynnika promującego miasto
i region oraz budowanie w oparciu o obiekt regionalnego produktu turystycznego czy oferty inwestycyjnej subregionu.
Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji:
zz bardzo silnie rozwinięta działalność sportowa i szkoleniowa;
zz rozwój turystyki lotniczej w Polsce/wzrost ilości licencji
PPL/A;
zz dobre skomunikowanie obiektu;
zz możliwości wygenerowania nowych źródeł przychodów
zarządzającego lotniskiem (np. stacja paliw, dzierżawa
gruntów, działalność hotelowa);
zz możliwość budowy produktu turystycznego w powiązaniu z lotniskiem o wydłużonym sezonie lotnym;
zz możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy.

Lądowisko Piła
Obecna sytuacja
Lądowisko Piła (kod ICAO: EPPI) zlokalizowane jest w północnej części województwa wielkopolskiego, w odległości około
1 km na północny zachód od centrum Piły.
Lądowisko w Pile to byłe lotnisko wojskowe. Właścicielem
całego terenu lądowiska jest obecnie powiat pilski, który pozyskał grunty w drodze darowizny od Skarbu Państwa na cele związane z budową lotniska cywilnego użytku publicznego. Sytuacja własnościowa terenu jest jasna i w konsekwencji
władze samorządowe miasta i powiatu mogą bez przeszkód
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podjąć działania na rzecz uruchomienia lotniska użytku publicznego i jego dalszego rozwoju.
Operacyjnie lądowiskiem Piła zarządza obecnie na podstawie umowy użyczenia Aeroklub Ziemi Pilskiej, który utworzył
lądowisko w oparciu o infrastrukturę byłego lotniska wojskowego. Kluczową rolę użytkowaniu obiektu odgrywa Aeroklub.
Obok działalności stricte lotniczej Aeroklub prowadzi również
obsługę techniczną statków powietrznych i handel paliwem.
Do użytkowników lotniska należą też Związek Polskich Spadochroniarzy i prywatni właściciele statków powietrznych. Część
zabudowań na gruntach przejętych przez powiat pilski jest
obecnie dzierżawiona podmiotom zewnętrznym.
Z uwagi na swoją historię lądowisko Piła jest w porównaniu z innymi obiektami lotniskowymi na terenie województwa wielkopolskiego, analizowanymi w ramach ekspertyzy,
dużo lepiej wyposażone w infrastrukturę lotniczą (drogi startowe, płyty postojowe, drogi kołowania). Ze względu jednak
na wojskowy charakter obiektu bardzo ograniczona jest oferta infrastruktury, w oparciu o którą mogłaby być prowadzona
działalność towarzysząca.

Plany rozwojowe
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Głównym celem Aeroklubu jest dalszy rozwój prowadzonej
obecnie działalności szkoleniowej, sportowej i obsługowej.
Dostępna infrastruktura lądowiska zapewnia podstawowe
warunki dla rozwoju tej działalności. Zdaniem przedstawicieli
Aeroklubu Ziemi Pilskiej pojawienie się na lądowisku wzmożonego ruchu biznesowego czy turystycznego nie wpłynie
negatywnie na działalność aeroklubową.
Jako właściciel terenu lądowiska powiat pilski jest szczególnie zainteresowany rozwojem obiektu i utworzeniem
w oparciu o ten obiekt lotniska użytku publicznego. Należy
pamiętać, że taki obowiązek na powiat pilski nakłada znowelizowana ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Dodatkowo obowiązek podjęcia czynności faktycznych lub
prawnych zmierzających do założenia lotniska użytku publicznego oraz samo rozpoczęcie eksploatacji lotniska użytku
publicznego obwarowane jest ustawowymi terminami. Z powyższych względów uruchomienie lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji jest podstawowym celem
powiatu pilskiego.
Dotychczasowe działania Starostwa Powiatowego w Pile
we współpracy z Urzędem Miasta Piły służyły przede wszystkim zabezpieczeniu tego terenu dla przyszłych celów lotniczych. W dłuższej perspektywie, w opinii powiatu pilskiego,
obiekt w Pile powinien służyć:
zz działalności Aeroklubu;
zz obsłudze ruchu General Aviation, w tym ruchu biznesowego;
zz ewentualnej działalności cargo lotniczego w zakresie odpowiadającym popytowi na takie usługi.
Miasto Piła nie jest właścicielem gruntów składających
się na teren lądowiska. Z uwagi jednak na lokalizację obiektu
i potencjał, jaki miasto Piła widzi w rozwoju działalności lotniczej, angażuje się ono w rozwój obiektu. Zaangażowanie
Urzędu Miasta Piły obejmuje następujące działania:

numer II (2014) lipiec–grudzień

Asfaltobetonowa droga startowa (lądowisko Piła)
Źródło: fotografia własna.

zz partycypację finansową w zakresie inwestycji prowadzonych na lądowisku (np. częściowe ogrodzenie lądowiska,
remont domku pilota);
zz odpowiednią politykę przestrzenną – zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający rozwój
na obiekcie funkcji lotniczych;
zz odpowiednie kształtowanie dokumentów strategicznych
miasta w sposób sprzyjający rozwojowi obiektu;
zz pozytywny lobbing dla projektu rozwoju obiektu;
zz merytoryczne wsparcie powiatu pilskiego w zakresie rozwoju obiektu.
Wizja wykorzystania obiektu prezentowana przez miasto
Piłę jest zbieżna z celami powiatu pilskiego i obejmuje kontynuowanie działalności aeroklubowej, rozwój ruchu biznesowego i turystycznego oraz ewentualną działalność cargo na
przyszłym lotnisku. Zgodnie z szacunkami Urzędu Miasta Piły
całość inwestycji, które pozwoliłyby spełnić taką wizję wykorzystania obiektu, to koszt rzędu 15–20 mln zł.

Podsumowanie analiz
Obecne lądowisko Piła generuje potencjał dla dalszego rozwoju jego funkcji lotniczych. Biorąc pod uwagę skalę lokalnego popytu na usługi transportu lotniczego, jakość infrastruktury transportowej w regionie i plany jej rozwoju, bliskość
regionalnych portów lotniczych nie wydaje się zasadne, aby
na tym etapie przewidywać obsługiwanie przez przyszłe lotnisko regularnego ruchu pasażerskiego. Wyraźny jest jednak
potencjał rozwoju tego obiektu jako lotniska obsługującego:
zz działalność sportową i aeroklubową;
zz ruch General Aviation (biznesowy i turystyczny);
zz ewentualny nieregularny ruch cargo.
Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji:
zz potencjał ludnościowy i gospodarczy subregionu;
zz rozwój turystyki lotniczej w Polsce/wzrost ilości licencji
PPL/A;
zz możliwa poprawa dostępności transportowej subregionu;
zz dostępność terenu na rozwój działalności okołolotniskowych;
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m.in. dwie restauracje, hotel, pole kempingowe, budynki
administracyjne.

Plany rozwojowe

Schronohangar (Lądowisko Piła)
Źródło: fotografia własna.

zz dobra jakość nawierzchni lotniskowych dla obsługi małych statków powietrznych;
zz dobra dostępność drogowa obiektu z centrum miasta;
zz relatywnie długi czas dojazdu do innych lotnisk komunikacyjnych, szczególnie istotny dla przedsiębiorców.
Lokalizacja lądowiska w północnej części województwa
wielkopolskiego z uwagi na obecną niską jakość połączeń
transportowych na osi północ–południe stanowi argument
za rozwojem obiektu jako elementu wzmacniającego dostępność transportową miasta i subregionu.
Decyzje w zakresie dalszego rozwoju obiektu poprzedzone winny być szczegółową analizą popytu na usługi transportu lotniczego i analizą wykonalności finansowej, formalnej
i infrastrukturalnej takiego rozwoju. Realizacja projektu rozwoju lotniska w dłuższym okresie w oparciu o dostępną infrastrukturę powinna przyjąć charakter etapowy i uwzględniać
rzeczywisty popyt na działalność lotniczą.

Lotnisko Michałków koło Ostrowa
Wielkopolskiego
Obecna sytuacja
Lotnisko Michałków (kod ICAO: EPOM) zlokalizowane jest
w południowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 6 km na wschód od centrum Ostrowa Wielkopolskiego i około 20 km na zachód od Kalisza, w sąsiedztwie
drogi krajowej nr 25 (w odległości ok. 5 km) i obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi S11 (w odległości ok. 3 km).
Lotnisko zajmuje 104 ha. Właścicielem terenu jest gmina
Ostrów Wielkopolski. Aeroklub Ostrowski jest użytkownikiem
wieczystym. Zarządzającym lotniskiem jest Aero Partner Sp.
z o.o. Kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub Ostrowski. Aeroklub prowadzi działalność
lotniczą – głównie szkoleniową, ale także obsługę techniczną samolotów, produkcję przewodów paliwowych do samolotów. Inni użytkownicy lotniska to prywatni właściciele statków powietrznych i szkoła spadochronowa.
Infrastruktura lotniska obejmuje podstawowe elementy infrastruktury lotniczej, takie jak pasy startowe, hangary, płyty postojowe, oraz infrastrukturę towarzyszącą, w tym

Głównym celem Aeroklubu jest utrzymanie na lotnisku działalności szkoleniowej i sportowej. Zdaniem przedstawicieli Aeroklubu rozwój innych operacji lotniczych na lotnisku
w ograniczonym zakresie, zgodnie z planami Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa opisanymi poniżej,
nie powinien w przyszłości powodować konfliktów pomiędzy
tym ruchem a działalnością sportową i szkoleniową. Obiekt
powinien jednak utrzymać dominujący charakter lotniska
sportowo-turystycznego. Plany rozwojowe Aeroklubu w odniesieniu do infrastruktury obiektu wyglądają następująco:
zz budowa stacji paliw lotniczych;
zz budowa utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu
kostki z tworzyw sztucznych; szacowany koszt tej inwestycji to około 2 mln zł;
zz rozwój usług technicznych.
Głównym celem Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska
Południowa jest doprowadzenie do budowy betonowej drogi startowej o długości 1200 m i lądowiska dla helikopterów
wraz z konieczną infrastrukturą towarzyszącą (droga kołowania, płyta postojowa, terminal). Z punktu widzenia formalnego przedsięwzięcie miałoby być realizowane w formie spółki
akcyjnej, do której Aeroklub wniósłby prawo do gruntu, a zainteresowane samorządy finansowanie w wysokości 20–30
mln zł. Fundacja dysponuje analizą ekonomiczno-prawną realizacji takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z pierwotnymi planami Fundacji powstać miało lotnisko o kodzie referencyjnym
3C do obsługi regularnego ruchu pasażerskiego samolotami
do 20 ton MTOW/40 miejsc (np. ATR-42) oraz do obsługi cargo. Obecnie te ambitne plany zostały zawieszone, ale nie powstał żaden plan alternatywny.
W rozumieniu Fundacji realizacja projektu budowy betonowej drogi startowej powinna stanowić wartość dodaną do
lotniska, wygenerować miejsca pracy, ale przede wszystkim
stanowić impuls rozwojowy dla Wielkopolski południowej –
aglomeracji kalisko-ostrowskiej.
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Hangar szybowcowy Aeroklubu (lotnisko Michałków koło Ostrowa
Wielkopolskiego)
Źródło: fotografia własna.

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Podsumowanie analiz
Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych wywiadów,
analizę infrastruktury lotniska, zaangażowanie i plany interesariuszy oraz nasze doświadczenie, uważamy, że lotnisko Michałków może w przyszłości łączyć funkcje obiektu sportowo-rekreacyjnego i obsługi ruchu General Aviation, w tym
lotnictwa biznesowego, z ograniczoną funkcją cargo lotniczego i rozwiniętą bazą techniczną. Kierunki potencjalnego
rozwoju:
zz lotnictwo sportowe i rekreacyjne;
zz szkolenie lotnicze;
zz obsługa ruchu General Aviation, w tym lotów biznesowych;
zz ograniczony transport towarowy;
zz usługi techniczne dla statków powietrznych.
Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji:
zz potencjał ludnościowy i gospodarczy aglomeracji kalisko-ostrowskiej;
zz rozwój turystyki lotniczej w Polsce/wzrost ilości licencji
PPL/A;
zz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru aglomeracji w branżach, które już tam są obecne w istotnym zakresie (produkcja lotnicza, mechanika precyzyjna, ogrodnictwo, produkcja spożywcza);
zz poprawa warunków działalności firm na obszarze aglomeracji, które ciążą w kierunku transportu lotniczego (np.
produkcja ogrodnicza) lub korzystają z rozwiązań logistycznych przy wykorzystaniu transportu lotniczego (np.
firmy zagraniczne w sektorze lotniczym);
zz dobre skomunikowanie obiektu;
zz możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy;
zz relatywnie długi czas dojazdu do innych lotnisk komunikacyjnych, szczególnie istotny dla przedsiębiorców.
Finansowanie działalności obiektu na etapie rozwojowym
może pochodzić ze środków własnych samorządów i od podmiotów prywatnych finansujących niektóre elementy infrastruktury lotniska. Wskazane byłoby wsparcie konkretnego
pomysłu rozwojowego z dostępnych funduszy europejskich,
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gdyż Aeroklub nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć
kosztów rozwoju.

Lądowisko w Kazimierzu Biskupim koło
Konina
Obecna sytuacja
Lądowisko zlokalizowane jest na obrzeżach Kazimierza Biskupiego, we wschodniej części województwa wielkopolskiego,
na północ od miasta Konina, w odległości około 7 km od jego centrum. Czas dojazdu z centrum Konina wynosi około 25
min. Lądowisko znajduje się w odległości około 15 km na północ od autostrady A2.
Teren lądowiska obejmuje 40 ha gruntu. Właścicielem jest
Skarb Państwa, reprezentowany przez powiat koniński. Grunt
ten znajduje się w trwałym zarządzie Aeroklubu Konińskiego,
który jest zarządzającym lądowiskiem.
Kluczową rolę w wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub Koniński, który prowadzi działalność lotniczą – głównie
szkoleniową, ale także obsługę techniczną statków powietrznych. Inni użytkownicy lotniska to prywatni właściciele statków powietrznych.
Infrastruktura lądowiska obejmuje asfaltową drogę startową o wymiarach 640 na 27 m (zły stan techniczny), drogę
kołowania z drogi startowej do utwardzonej płyty postojowej
przed hangarami, dwa hangary. W trakcie modernizacji jest
trawiasty pas startowy. Infrastruktura towarzysząca obejmuje
dwa garaże na sprzęt lotniskowy, budynek administracyjno-socjalny i barak techniczny.

Plany rozwojowe
W przekonaniu kierownictwa Aeroklubu lądowisko powinno
służyć wszystkim zainteresowanym lataniem, nie tylko członkom Aeroklubu. Potencjalny wzrost wykorzystania lądowiska wiążą ze wzrostem popularności i społecznej akceptowalności latania rekreacyjnego. Planowane inwestycje, o łącznej
wysokości 620 tys. zł, są wypełnieniem tej idei, a należą do
nich:
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Widok ogólny lotniska i utwardzonej płyty postojowej przed hangarami (lotnisko Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego)
Źródło: fotografia własna.

Asfaltowa droga startowa (lądowisko w Kazimierzu Biskupim koło Konina)
Źródło: fotografia własna.
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Utwardzona płyta postojowa przed hangarami (lądowisko w Kazimierzu Biskupim koło Konina)
Źródło: fotografia własna.

zz wyrównanie i utrzymanie jakości trawiastego pasa startowego. Inwestycja w toku; wartość nakładów 200 tys. zł;
zz renowacja asfaltowej drogi startowej poprzez pokrycie
nowym „dywanikiem” asfaltowym i wydłużenie jej o 60 m;
dzięki temu zwiększy się wachlarz statków powietrznych
mogących korzystać z drogi startowej;
zz nowe oświetlenie drogi startowej; szacowany koszt 200
tys. zł;
zz rozbudowa budynku administracyjnego; szacowany koszt
150 tys. zł;
zz budowa stacji paliw. Obecnie nie ma możliwości sprzedaży paliw dla użytkowników zewnętrznych. Brak paliw
w ofercie ogranicza rozwój ruchu turystycznego. Szacowany koszt 70 tys. zł.
Obiekt powinien utrzymać dominujący charakter lotniska sportowo-turystycznego, ale Aeroklub widzi możliwość
poprawy atrakcyjności inwestycyjnej terenów oferowanych
przez gminy Konin i Kazimierz Biskupi pod inwestycje. Kolejnym elementem jest możliwość zbudowania produktu turystycznego przy wykorzystaniu lądowiska.
Znamienny jest brak szczególnego zainteresowania lądowiskiem ze strony władz samorządowych Konina i innych jednostek samorządowych. Tłumaczone jest to tym, że miasto
i powiat mają doskonałe skomunikowanie drogowe i kolejowe z Warszawą i Poznaniem. Z punktu widzenia transportu
lotniczego dostęp do lotnisk komunikacyjnych Poznań-Ławica, Warszawa i Łódź jest bardziej niż zadowalający. Dodatkowo w przypadku Konina argumentem przeciw silniejszemu
zaangażowaniu w rozwój obiektu jest, zdaniem przedstawicieli Urzędu Miasta Konina, brak formalnego tytułu do takiego zaangażowania.

Podsumowanie analiz
Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych wywiadów,
analizę infrastruktury lądowiska, zaangażowanie i plany Aeroklubu oraz nasze doświadczenie, uważamy, że lądowisko
Kazimierz Biskupi może w przyszłości łączyć funkcje obiektu sportowo-rekreacyjnego i obsługi ruchu General Aviation,
w tym lotnictwa biznesowego, z rozwiniętą bazą techniczną.
Kierunki potencjalnego rozwoju to:
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zz lotnictwo sportowe i rekreacyjne;
zz szkolenie lotnicze;
zz obsługa ruchu General Aviation, w tym lotów biznesowych;
zz usługi techniczne dla statków powietrznych.
Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji:
zz potencjał ludnościowy i gospodarczy regionu konińskiego;
zz rozwój turystyki lotniczej w Polsce/wzrost ilości licencji
PPL/A;
zz dobre skomunikowanie obiektu z miastem Koninem i autostradą A2;
zz możliwość wykorzystania lądowiska jako obiektu zwiększającego atrakcyjność oferowanych terenów inwestycyjnych – utwardzona droga startowa wydłuża sezon lotny
i zmniejsza uzależnienie od warunków pogodowych;
zz możliwość budowy produktu turystycznego w powiązaniu z lotniskiem o wydłużonym sezonie lotnym;
zz możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy.
Finansowanie działalności obiektu na etapie rozwojowym
może pochodzić z następujących źródeł:
zz środki własne Aeroklubu,
zz środki własne samorządów,
zz udział podmiotów prywatnych – finansowanie rozwoju
niektórych elementów infrastruktury lotniskowej,
zz dofinansowanie unijne.

Analiza benchmarkingowa
Analizie benchmarkingowej poddano następujące zagraniczne lotniska lokalne:
zz Wallmuehle Airport (Atting) (Niemcy);
zz Mariánské Lázně (Czechy);
zz Bayreuth (Niemcy);
zz Burg Feuerstein Airport (Niemcy);
zz Varrelbusch Airport (Niemcy);
zz Flugplatz St. Peter Ording (Niemcy);
zz Heide – Buesum Airport (Niemcy);
zz Orland Airport (Norwegia);
zz Letiště Podhořany (Czechy).
Tego typu obiekty służą głównie obsłudze ruchu małych
samolotów – General Aviation. W poszczególnych kategoriach dominującą rolę odgrywa lotnictwo szkoleniowe/sportowe, turystyka lotnicza, czarter i w mniejszym zakresie lotnictwo biznesowe. Charakterystyczne jest, że nie ma na tych
obiektach ruchu regularnego, poza lotniskiem Ørland.
Ważne wnioski wynikające z analizy benchmarkingowej,
przeprowadzonej w oparciu o powyższe dziewięć lotnisk to:
zz Wykorzystanie szczególnej lokalizacji i lokalnej oferty turystycznej może sprzyjać rozwojowi działalności lotniczej,
np.:
–– Bayreuth/Bindlacher Berg Airport – Bayeruth to atrakcyjny ośrodek kulturalny i naukowy;
–– Heide Busum Airport/Flugplatz St. Peter Ording – położenie w atrakcyjnej turystycznie strefie nadmorskiej;
zz Atrakcyjna lokalizacja nie jest jednak gwarancją sukcesu,
co widać na przykładzie lotniska Marianskie Laznie.
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zz Możliwy jest rozwój obiektu lotniskowego w oparciu
o szkolenie lotnicze. Przykładem jest tu Burg Feuerstain
Airport, na którym wykonywane jest ponad 50 tys. operacji rocznie. Dla porównania lotnisko w Lesznie, będące siedzibą Centralnej Szkoły Szybowcowej, notuje ok. 10 tys.
operacji rocznie.
zz Zaangażowanie lokalnych samorządów wydaje się warunkiem koniecznym dla realizacji planów rozwojowych
lotniska w zakresie wykraczającym poza działalność szkoleniową i obsługę ruchu turystycznego. Takie zaangażowanie widoczne jest w przypadku Wallmühle Airport
i Bayreuth/Bindlacher Berg Airport. Konieczność zaangażowania lokalnych samorządów w rozwój obiektów lotniskowych wynika z:
–– konieczności poniesienia nakładów zazwyczaj wykraczających poza możliwości organizacji sportowych/
szkoleniowych;
–– braku zainteresowania organizacji sportowych i szkoleniowych w działalność wykraczającą poza obecny
typ ruchu lotniczego, co wynika z potencjalnego w ich
mniemaniu konfliktu pomiędzy działalnością szkoleniową a innym ruchem lotniczym, a należy pamiętać,
że są to podmioty odgrywające obecnie kluczową rolę na każdym z analizowanych obiektów lotniskowych
w Wielkopolsce;
–– faktu, że budowanie korzystnych warunków dla inwestorów, rozwój społeczno-gospodarczy subregionów
nie jest podstawowym zadaniem aeroklubów, a władz
samorządowych.
zz Warunkiem koniecznym rozwoju ruchu na lotnisku, także
ruchu szkoleniowego i turystycznego, jest szeroka oferta
lotnicza (utwardzona droga startowa, paliwo, hangarowanie) i nielotnicza (oferta gastronomiczna, hotelowa, turystyczna). Zapewnienie takiej oferty często wymaga poniesienia pewnych nakładów inwestycyjnych.
zz Warunkiem wstępnym do rozwoju działalności biznesowej
wokół lotniska jest powstanie odpowiedniej oferty o charakterze lotniczym (np. utwardzona droga startowa) i nielotniczym (np. dostępność terenów na inwestycje). Po zapewnieniu takiej oferty pojawia się szansa na przyciągnięcie
inwestorów, rozwój gospodarczy w oparciu o lotnisko. Przykładem takiej kolejności zdarzeń jest Wallmühle Airport.

„Pomysł na lotnisko”
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Jednym z kluczowych czynników sukcesu dla tego typu
obiektów lotniskowych jest znalezienie „pomysłu na lotnisko”, wokół którego rozwijana będzie działalność lotniska
i jego infrastruktura. Nie wydaje się, aby modele działalności zaobserwowane na analizowanych lotniskach zagranicznych obejmowały jakiekolwiek elementy niedostępne dla
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analizowanych obiektów w Wielkopolsce. Istotną przeszkodą dla analizowanych obiektów lotniskowych w Wielkopolsce jest jednak:
zz Brak uzgodnionego i powszechnie akceptowanego pomysłu na lotnisko. Do takich pomysłów mogłyby należeć np. wysokiej klasy, intensywna działalność szkoleniowa i sportowa (np. lotnisko Leszno), rozwój działalności
technicznej/lokalnego biznesu przy wykorzystaniu lotniska (np. Lotnisko Michałków), rozwój produktu turystycznego w oparciu o atrakcyjną turystycznie lokalizację (np.
lądowisko Kazimierz Biskupi). Oczywiste jest, że pomysły
te mogą być wykorzystywane częściowo, w sposób mieszany i/lub realizowane etapowo.
zz Brak zaangażowania, pomysłu lub zrozumienia roli lotniska lokalnego po stronie lokalnych samorządów.
zz Niski potencjał finansowy aeroklubów i niepewność samorządów co do zasadności wydawania środków na rozwój lotnisk.
zz Nieumiejętność wskazania korzyści, jakie może odnieść
lokalny aeroklub z rozwoju lotniska i zaangażowania
w lotnisko innych podmiotów, np. samorządów, co powoduje opór tych organizacji przed wchodzeniem w projekty rozwojowe.

Finansowanie rozwoju analizowanych
obiektów lotniskowych w Wielkopolsce
Jeśli chodzi o finansowanie planów rozwojowych analizowanych obiektów lotniskowych, to należy spodziewać się, że będzie ono w swoim podstawowym zakresie pochodziło z następujących źródeł:
zz środków własnych aeroklubów;
zz środków własnych samorządów, z przeznaczeniem
zwłaszcza na infrastrukturę lotniczą, np. utwardzona droga startowa;
zz udziału podmiotów prywatnych – finansowanie rozwoju niektórych elementów infrastruktury lotniskowej, np.
hangar do prowadzenia obsługi technicznej lub towarzyszącej, np. obiekt noclegowy;
zz ewentualnego dofinansowania unijnego.
Jeśli chodzi o wkład inwestorów prywatnych w rozwój
obiektów, nie można wykluczyć pewnego udziału lokalnych
podmiotów gospodarczych czy nowych inwestorów, ale
prawdopodobnie udział ten będzie miał ograniczony charakter. Nie należy spodziewać się pojawienia się inwestorów
prywatnych, którzy byliby zainteresowani finansowaniem
obiektów lotniskowych w całości; preferować oni będą raczej finansowanie poszczególnych elementów infrastruktury
obiektów lotniskowych, koniecznych do rozwoju prowadzonej przez nich działalności.
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Tadeusz Stryjakiewicz, Wojciech Dyba

Analiza sytuacji klastrów w województwie wielkopolskim*
Idea korzyści ekonomicznych wynikających z koncentracji
przestrzennej przedsiębiorstw z jednej branży (lub branż pokrewnych) jest znana w ekonomii, geografii ekonomicznej
i gospodarce przestrzennej od końca XIX w. (prace Marshalla). W latach 90. XX w. dwóch amerykańskich ekonomistów:
Porter i Krugman sformułowało w nawiązaniu do niej koncepcję klastrów gospodarczych, tj. przestrzennego zgrupowania przedsiębiorstw działających w jednej branży lub kilku
pokrewnych (początkowo produkcyjnych, z czasem również
usługowych), które konkurują, ale i współpracują ze sobą.
Wkrótce koncepcja ta zyskała popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Unii Europejskiej i stała
się ważnym narzędziem wspierania komponentu gospodarczego polityki regionalnej.
W Polsce polityka wspierania klastrów zyskuje na znaczeniu dopiero od kilku lat, a wiedzę na jej temat cechuje nieuporządkowanie. Nieusystematyzowany jest wykorzystywany w kontekście klastrów aparat pojęciowy, ich istota
(szczególnie w odniesieniu do korzyści dla współpracujących
przedsiębiorstw i dla regionu) oraz podstawy prawne ich
działalności. Formalizowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład klastrów jest zjawiskiem
dynamicznym: inicjatywy i organizacje klastrowe powstają,
ewoluują poprzez zmianę charakteru i liczby członków (podstawowych i współpracujących – jednostek naukowych, badawczych, otoczenia biznesu), niekiedy kooperacja wygasa.
Istnieje zatem potrzeba stałego monitorowania procesu regionalnego klasteringu i formułowania rekomendacji dotyczących kierunków wspierania struktur klastrowych. Tym
celom służyło badanie pt. Analiza sytuacji klastrów w województwie wielkopolskim.

Klastry: ustalenia definicyjne, cechy
charakterystyczne oraz metody klasyfikacji
i badania
Dla jasnego rozróżniania pojęć stosowanych w programowaniu i realizacji polityki regionalnej proponuje się wprowadzić
następujące definicje:
zz Klaster – to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie
grupa przedsiębiorstw z jednej branży (lub branż pokrewnych) współpracujących i konkurujących ze sobą oraz instytucji i organizacji: badawczych, naukowych i otoczenia
biznesu, powiązanych rozbudowanym systemem wzajemnych relacji o formalnym i nieformalnym charakterze.
*

Zamieszczony materiał stanowi abstrakt ekspertyzy. Pełna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej: http://
www.wrot.umww.pl na podstronie: Baza wiedzy WROT, w zakładce: Ekspertyzy i analizy zlecone.

zz Inicjatywa klastrowa – to wszelkie zorganizowane wysiłki i sformalizowane działania na rzecz tworzenia, rozwoju
lub poprawy funkcjonowania klastra gospodarczego, którego podstawową cechą jest współpraca znajdujących się
w geograficznym sąsiedztwie przedsiębiorstw (o podobnym profilu branżowym) i instytucji.
zz Organizacja klastrowa – to rodzaj sformalizowanej współpracy części lub wszystkich przedsiębiorstw wchodzących
w skład klastra gospodarczego, charakteryzującej się odrębną osobowością prawną służącą wyłącznie realizacji
celów statutowych tego klastra.
Wśród charakterystycznych cech, wspólnych dla klastrów
i inicjatyw klastrowych, na podstawie literatury przedmiotu,
najczęściej wyróżniane są:
zz bliskość geograficzna (koncentracja przestrzenna) konkurencyjnych podmiotów wchodzących w skład klastra;
zz specjalizacja większości przedsiębiorstw w określonym
sektorze lub branży przemysłowej i usługowej, wykorzystywanie wspólnych technologii i umiejętności;
zz sieciowy charakter powiązań – występowanie różnorodnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami o poziomym,
niehierarchicznym charakterze; ponadto tworzone są różnorodne relacje z otoczeniem: jednostkami naukowymi,
administracją lokalną, stowarzyszeniami;
zz koopetycja (od ang. co-operation – współpraca i competition – konkurencja) – powiązania mają charakter konkurencji i współpracy (współdziałania), tj. w klastrach zachodzi jednoczesna walka o zysk, rozwój działalności, nowych
klientów oraz kooperacja polegająca na wspólnym ulepszaniu lub wymianie informacji o organizacji i technologii produkcji, wspólnej realizacji zamówień, wytwarzaniu
komponentów wzajemnie dla siebie, pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój i promocję.
Inicjatywy klastrowe w odróżnieniu od klastrów charakteryzują się sformalizowaniem współpracy pomiędzy członkami oraz występowaniem koordynatorów – wyspecjalizowanych podmiotów, osób lub instytucji otoczenia, których
zadaniem jest rozwijanie współpracy, powiązań i przepływów
wiedzy oraz świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów w klastrze. Organizacje klastrowe w odróżnieniu od inicjatyw klastrowych mają osobowość prawną – mogą stanowić samodzielny podmiot praw i obowiązków.
Zakres pojęcia „inicjatywa klastrowa” jest węższy niż zakres pojęcia „klaster”, a zakres pojęcia „organizacja klastrowa”
– węższy niż „inicjatywa klastrowa”. Wszystkie trzy pojęcia zaliczyć można do sieci gospodarczych (sieci powiązań kooperacyjnych), które są pojęciem najszerszym, obejmującym też
formalną współpracę przedsiębiorstw z jednej branży (lub
branż pokrewnych), nieskoncentrowanych przestrzennie.
Często w kontekście klastrów wymieniane są również insty-
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znaczania wzorców w celu naśladowania. W Polsce badania
benchmarkingowe klastrów prowadzą m.in. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Wyróżnić można różne metody klasyfikacji klastrów (lub
sformalizowanych struktur w postaci inicjatyw i organizacji
klastrowych). Szczególnie ważny jest podział klastrów (inicjatyw klastrowych) ze względu na ich cykl życia i czas istnienia.
Doświadczenia zagraniczne pokazują, że tylko nieliczne zgrupowania przedsiębiorstw istniejące od kilkudziesięciu lub kilkunastu lat zdołały się uaktywnić poprzez zawiązanie sformalizowanej współpracy w postaci organizacji klastrowej. Wiele
inicjatyw klastrowych zanika wraz z zakończeniem zewnętrznych źródeł finansowania współpracy (środków na wspólną
promocję, spotkania, wspólnych projektów z jednostkami
badawczo-rozwojowymi). Jednocześnie jednak im dłużej klaster działa na rynku i im jest bardziej dojrzały, tym wyższa jest
jego jakość, potrzeba internacjonalizacji, a tym samym większe szanse na wykreowanie pozytywnych efektów zewnętrznych dla regionu.

Uwarunkowania prawne działalności
klastrów
Ryc. 1. Organizacje klastrowe w województwie wielkopolskim aktywne na
początku 2014 r.
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tucje generujące kooperację branżową, przez które rozumieć
można instytucje tworzące możliwość współpracy firm w ramach konkretnych projektów, a także zapewniające lub uruchamiające wyspecjalizowane usługi wsparcia biznesu, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw wchodzących w skład
wybranej branży gospodarki (np. budownictwa, meblarstwa).
Nie istnieje jedna, uniwersalna metoda identyfikacji i badania klastrów gospodarczych. Identyfikacja ta sprowadza
się najczęściej do ich demarkacji przestrzennej (koncentracji
przedsiębiorstw na jakimś obszarze) i funkcjonalnej (za pomocą metody przepływów międzygałęziowych). Często wykorzystywana jest metoda ilorazu lokalizacji, która pozwala
na wskazanie relatywnego „nadmiaru” przedsiębiorstw z jednej branży na jakimś obszarze w stosunku do wartości bazowej (np. całkowitego zatrudnienia w branży) oraz metoda
studiów przypadku.
Z punktu widzenia polityki regionalnej szczególnie istotne są inicjatywy i organizacje klastrowe, czyli te spośród
skoncentrowanych przestrzennie przedsiębiorstw, które nawiązały formalną współpracę. Inicjatywa klastrowa powstaje
w momencie podpisania formalnego zobowiązania do podjęcia współpracy pomiędzy pewnymi przedsiębiorstwami
oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi, otoczenia biznesu i administracji publicznej. Dane dotyczące inicjatyw i organizacji klastrowych publikowane są przez władze krajowe
i regionalne, a także dostępne na stronach internetowych poszczególnych porozumień. Najpopularniejszą metodą badania struktur klastrowych jest tzw. metoda benchmarkingu,
której celem jest ciągły i systematyczny proces porównywania produktów, procesów lub sposobów działania podmiotów wchodzących w skład tych struktur, a następnie wy-

W chwili obecnej nie ma w Polsce aktu prawnego rangi ustawowej, regulującego zagadnienia prawno-organizacyjne inicjatyw (organizacji) klastrowych. Jedynym źródłem prawa
powszechnie obowiązującego odnoszącym się do tematyki
klastrów gospodarczych w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Rozporządzenie definiuje klaster podając, że musi go tworzyć minimum 10 przedsiębiorstw reprezentujących jedną branżę,
skoncentrowanych przestrzennie, o proinnowacyjnym charakterze współpracy. Akt ten określa ponadto regulacje związane z koordynatorami klastrów i zakresem wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.
Formami prawnymi, jakie przyjmują struktury klastrowe
są: stowarzyszenia (na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989
Prawo o stowarzyszeniach), fundacje (na podstawie ustawy
z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach), instytuty badawcze (o których mowa w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych), spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią (dla których podstawą prawną jest ustawa z 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych), spółdzielnie (na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. o spółdzielniach), a także organizacje przedsiębiorców (na mocy ustawy z 22 marca
1989 r. o rzemiośle i ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych). Kwestie zawierania umów między przedsiębiorstwami, w tym o powstawaniu inicjatyw klastrowych
(umowy konsorcjalne, umowy o współpracy) oraz zasadach
reprezentacji i prowadzenia ich spraw, reguluje ustawa z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Status przedsiębiorcy oraz
prawa i obowiązki w prowadzeniu działalności gospodarczej
zawarte są w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; kwestie podatkowe dla przedsiębiorstw re-
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guluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. Ordynacja podatkowa oraz
z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych zastosowanie mogą mieć ponadto ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej oraz ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Polityka rozwoju oparta na klastrach w Unii
Europejskiej i Polsce
Duża popularność koncepcji klastrów: inicjatyw i organizacji
klastrowych, a także szerzej – sieci gospodarczych sprawiła,
że władze publiczne w wielu krajach zaczęły aktywnie wspierać ich tworzenie i rozwój. Ogół działań podejmowanych na
rzecz wspierania tego rodzaju skupisk działalności gospodarczej określany jest mianem tzw. cluster-based development
policy – polityki rozwoju opartej na klastrach. Uważa się, że
obok szeregu korzyści ze współpracy dla przedsiębiorstw,
klastering może powodować pozytywne efekty zewnętrzne
– takie, które wpływają nie tylko na indywidualne podmioty, ale również przyczyniają się do poprawy innowacyjności
i rozwoju gospodarki regionalnej. Wśród korzyści dla przedsiębiorstw z ich funkcjonowania w klastrze wymienia się:
zz szansę na szybszy rozwój i osiągnięcie lepszych wyników
ekonomicznych (np. większych przychodów, pozyskanie
nowych stałych klientów, rozszerzenie rynków zbytu);
zz możliwość obniżania kosztów, m.in. poprzez nawiązywanie preferencyjnych umów z dostawcami, wykorzystywanie tych samych zasobów, wspólne zakupy, koordynowanie działań marketingowych;
zz wzrost produktywności i innowacyjności poprzez uczenie
się od innych, a także poprzez współpracę w działalności
innowacyjnej;
zz współpracę z lokalnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi dla generowania różnorodnych nowych rozwiązań
w zakresie technologii i organizacji produkcji; konkurencja w klastrze wymusza ponadto utrzymywanie najwyższej jakości i standardów, a to z kolei ułatwia ekspansję na
rynkach zagranicznych,
zz dostęp do informacji i przepływ wiedzy – poprzez sieci
kontaktów firmy wymieniają się informacjami o nowych
rynkach zbytu, trendach w branży, zmianach w oczekiwaniach klientów, nowoczesnych technologiach, materiałach i usługach; razem biorą również udział w szkoleniach,
konferencjach, spotkaniach branżowych.
Wspieraniu klastrów w Unii Europejskiej przyświeca cel
podnoszenia konkurencyjności organizacji na arenie między
narodowej, co wpisuje się w cele obowiązującego dokumentu strategicznego – Strategii Europa 2020, nadrzędnego nad
politykami rozwoju i innymi dokumentami o charakterze
strategicznym. Krajowe i regionalne programy operacyjne
rozwoju regionalnego w poszczególnych państwach członkowskich uwzględniły w częściach dotyczących innowacyjności gospodarek środki na wspieranie tworzenia i rozwoju
struktur klastrowych. W Polsce obecną drogę działania w zakresie klasteringu wyznacza wydany w 2012 r. przez Polską
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Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dokument pod nazwą
Kierunki i założenia polityki klastrowej do 2020 roku. Zawiera on szczegółowe założenia modelu polityki rozwoju opartej na klastrach, który ma składać się z dwóch podstawowych
elementów: zintegrowania części dostępnego wsparcia publicznego i skierowania go na projekty realizowane przez
członków wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym oraz wspierania (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów inicjatyw klastrowych. Na
tej podstawie w perspektywie finansowej 2014–2020 polityki regionalnej Unii Europejskiej planowane jest uruchomienie systemu krajowych i regionalnych klastrów kluczowych.
Obserwując charakter wsparcia dla sformalizowanych organizacji klastrowych w innych krajach Unii Europejskiej, należy zauważyć, że jest ono różne w zależności od poziomu innowacyjności i stopnia rozwoju gospodarek. Popularną i – jak
się wydaje – dobrą strategią jest koncentrowanie środków
i zasobów na wspieraniu klastrów z niewielkiej liczby wybranych branż (gałęzi) gospodarki: albo nowoczesnych, o szczególnie wysokim potencjale rozwoju w przyszłości (przedstawiony w badaniu przykład Bawarii w Niemczech oraz regionu
Blekinge w Szwecji), albo nawiązujących do specjalizacji gospodarczych i tradycji (przykład regionu morawsko-śląskiego
w Czechach).

Sformalizowane struktury klastrowe
w Wielkopolsce: klasyfikacja i zasięg
przestrzenny
Charakteryzując sytuację klastrów w województwie wielkopolskim, po analizie przeprowadzonej z wykorzystaniem
metody ilorazu lokalizacji, należy zauważyć, że względny „nadmiar” („nadwyżkę”) zaobserwować można w regionie w odniesieniu do przedsiębiorstw branży spożywczej,
meblarskiej i motoryzacyjnej, a w stolicy regionu, Poznaniu
– sektora ICT. Branże te wpisują się w kierunki regionalnych
specjalizacji. Jednakże również w innych sektorach tradycyjnych (branża mechaniczna) i wiedzochłonnych (np. biotechnologia, chemia) możliwe jest tworzenie i wspieranie struktur
klastrowych, co będzie prowadzić do osiągnięcia efektów synergii oraz korzyści dla przedsiębiorstw i regionu.
W celu dokonania klasyfikacji branżowej inicjatyw klastrowych działających w województwie wielkopolskim pod koniec 2013 r. (na początku 2014 r.), badanie podzielone zostało
na dwa etapy. W etapie pierwszym dokonano analizy źródeł
wtórnych – publikacji na temat inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce, raportów z badań, książek o tematyce klastrów, zasobów internetowych, by wyznaczyć wszystkie inicjatywy
klastrowe, które zostały utworzone w województwie wielkopolskim (metoda desk research). Następnie w drugim etapie dokonano przeglądu stron internetowych tych inicjatyw
i/lub przeprowadzono wywiady osobiste i telefoniczne z ich
koordynatorami, by zweryfikować, czy inicjatywy te są wciąż
aktywne, czy też współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami
wygasła.
Po dokładnej analizie profilu działalności zapisanych na
stronach internetowych sieci powiązań i instytucji w woje-
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Ryc. 2. Rozmieszczenie przedsiębiorstw wchodzących w skład organizacji
klastrowych w województwie wielkopolskim, aktywnych na początku 2014 r.
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wództwie wielkopolskim, określanych jako inicjatywy klastrowe należy stwierdzić, że nie wszystkie z wymienionych
porozumień można uznać za realne inicjatywy i organizacje klastrowe. Wśród podmiotów i organizacji podawanych
w tym kontekście znalazły się:
zz powiązania kooperacyjne podmiotów z jednej branży,
położone na dużym obszarze, nieskoncentrowane przestrzennie,
zz projekty, które uzyskały dofinansowanie na stworzenie
różnorodnych form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z wybranych, powiązanych branż gospodarki,
zz instytucje otoczenia biznesu lub przedsiębiorstwa, które
oferowały możliwości wykorzystania wiedzy, doświadczenia i zasobów tych instytucji przez zainteresowane przedsiębiorstwa z konkretnych branż gospodarki.
Na początku 2014 r. w województwie wielkopolskim aktywnie działało 12 inicjatyw klastrowych, a 6 inicjatyw, mimo
że spełniały kryteria inicjatyw klastrowych, było już nieaktywnych (przez minimum 6 miesięcy nie wykazywało żadnych
przejawów działalności). Do aktywnych inicjatyw klastrowych zaliczyć można: Bio Region – Wielkopolska (Suchy Las),
Klaster Poligraficzno-Reklamowy (Leszno), Klaster Spożywczy
Leszczyńskie Smaki (Leszno), Klaster Spożywczy Południowej
Wielkopolski (Kalisz), Klaster Technologii Niskoenergetycznych (Konin), Leszczyński Klaster Budowlany (Leszno), Stowarzyszenie Klaster Kotlarski (Pleszew), Swarzędzki Klaster Producentów Mebli (Swarzędz), SynergIT Klaster Informatyczny
[wcześniej ITeligence Technology] (Poznań), Wielkopolski Klaster Lotniczy (Kalisz), Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny
(Poznań), Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych Plastopolis
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(Poznań). Za nieaktywne inicjatywy klastrowe uznać należy: Ostrowski Klaster Automatyki (Ostrów Wlkp.), Poznański
Klaster Edukacyjny (Poznań), Wielkopolski Klaster Meblarski – Wielkopolski Klaster Mebel Design (Poznań), Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny (Suchy Las) – choć ze względu na
znaczne rozproszenie podmiotów dyskusyjne jest, czy można go uznać za inicjatywę klastrową, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji Elprotech (Poznań)
oraz Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technologii Budownictwa Tech-Bud-WIB (Poznań).
Wśród potencjalnych przyczyn braku aktywności podanych inicjatyw wyróżnić można:
zz zakończenie finansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej lub nieuzyskanie środków na planowany projekt,
zz brak dobrych liderów-koordynatorów, którzy byliby
w stanie zintegrować środowisko konkurujących przedsiębiorstw, uświadomić im korzyści wynikające ze współpracy, wytworzyć dobre relacje (również nieformalne),
zz brak rozwiązań systemowych wsparcia regionalnych inicjatyw klastrowych, w tym systematycznego monitoringu i ewaluacji form działalności struktur klastrowych (ze
wskaźnikami dotyczącymi trwałości projektów), a także
systemu wspierania i finansowania koordynatorów.
Warto również podkreślić, że trudno mówić o „likwidacji” inicjatyw klastrowych. Te porozumienia, które zostały zainicjowane, a nie przejawiają aktywności, są jakby uśpione,
w zawieszeniu. Mogą zostać wznowione wraz z pojawieniem
się nowych rozwiązań finansowych lub systemowych, w tym
gdy stworzone zostaną programy szkoleniowo-informacyjne
dla liderów i koordynatorów.
Sześć spośród aktywnych inicjatyw klastrowych ma formę
stowarzyszenia, jedna formę fundacji, koordynatorem trzech
są spółki, a po jednej cech rzemieślniczy i urząd miasta. Z informacji uzyskanych w Cechu Stolarzy Swarzędzkich wynika,
że podjęte już zostały kroki, by zarejestrować klaster w formie stowarzyszenia. Zatem siedem, a wkrótce osiem struktur
klastrowych w Wielkopolsce uznać można za organizacje klastrowe – najwyższy stopień sformalizowania klastrów.
Dokonując klasyfikacji branżowej regionalnych inicjatyw
klastrowych, zauważyć należy, że są to 2 inicjatywy w sektorze rolno-spożywczym, 6 w branży przemysłowo-budowlanej i 4 w sektorze usługowym. Są to zarówno porozumienia
z branż tradycyjnych: spożywczej, mechanicznej, meblarskiej,
tworzyw sztucznych, sektora budowlanego (które często klasyfikuje się jako branże mniej nasycone wiedzą), jak i z branż
nowoczesnych, nasyconych wiedzą – reklamy, ICT, biotechnologii, lotnictwa. Choć historia kilku regionalnych struktur
klastrowych sięga co najmniej kilkudziesięciu lat (najstarsze
są klastry w Swarzędzu i Pleszewie), pierwsze sformalizowane klastry zaczęły powstawać po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. 6 inicjatyw klastrowych można zakwalifikować
jako dojrzałe pod względem faz cyklu życia, 6 jako inicjatywy rosnące. Inicjatywy wygasłe są już nieaktywne, najczęściej
wskutek zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych lub braku środków na sfinansowanie konkretnych projektów. Średnio wygasłe inicjatywy działały przez 2–3 lata.
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Analizując rozmieszczenie i zasięg przestrzenny inicjatyw klastrowych, zauważyć należy, że centrami klastrowymi
regionu są Poznań i powiat poznański, Leszno i Kalisz, trzy
duże miasta środkowej i południowej części województwa.
Największe obszarowo są inicjatywy klastrowe branży spożywczej, które zrzeszają przedsiębiorstwa położone na terenie kilkunastu gmin. W Swarzędzu i Pleszewie zlokalizowanych jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw branży meblarskiej
i kotlarskiej, dotychczas jednak tylko kilkanaście z nich przystąpiło do stowarzyszeń – tamtejszych inicjatyw klastrowych.

Sformalizowane struktury klastrowe
w Wielkopolsce w świetle
przeprowadzonych wywiadów
Z przeprowadzonych podczas badania wywiadów wynika,
że większość inicjatyw klastrowych ma charakter stymulowany (ang. top-down approach), gdyż powodem ich utworzenia była chęć pozyskania zewnętrznego źródła finansowania
rozwoju. Wszystkie inicjatywy ewoluują – przyłączane są do
nich nowe przedsiębiorstwa oraz nowe, współpracujące jednostki badawczo-rozwojowe i naukowe. Nowe formy współpracy i znaczny wzrost liczby nowych partnerów obserwuje
się szczególnie w organizacjach klastrowych. To w nich koordynatorzy najczęściej podkreślają znaczenie wzajemnych
relacji.
Do lokalnych czynników stymulujących rozwój struktur
klastrowych zaliczyć można:
zz osobę charyzmatycznego lidera – „dobrego ducha” współpracy, który potrafi zjednoczyć środowisko przeważnie
konkurujących ze sobą przedsiębiorstw i zachęcić je do
współpracy,
zz tradycje kooperacji i wiedzę dotyczącą sposobów gospodarowania (wytwarzania),
zz korzyści aglomeracji – obecność ośrodków naukowo-badawczych i uczelni wyższych, których absolwenci mogą
zasilać przedsiębiorstwa klastrowe lub tworzyć nowe firmy w branży.
Wśród głównych i najważniejszych form działalności
inicjatyw klastrowych najczęściej wymieniane były:
zz działania promocyjno-marketingowe, w tym promocja
w Internecie, produkcja ulotek, folderów informacyjnych,
stand-upów, plakatów itp.,
zz pozyskiwanie nowej wiedzy na temat działalności, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach branżowych,
zz prowadzenie bazy danych o przedsiębiorstwach,
zz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zewnętrznych,
zz współpraca w działalności badawczo-rozwojowej (przy
opracowywaniu nowych produktów),
zz poznawanie profilu produkcji i technik stosowanych u innych przedsiębiorstw z branży,
zz pozyskiwanie zagranicznych partnerów biznesowych
z branży – nawiązanie współpracy na rynkach zagranicznych,
zz organizacja grupowych zakupów i zamówień, wspólne
zaopatrzenie np. w komponenty do produkcji.

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski jest przykładem organizacji
klastrowej skupiającej podmioty gospodarcze w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Przedsiębiorcy zrzeszeni w klastrze biorą udział w licznych zagranicznych misjach gospodarczych i targach spożywczych: promując swoje produkty, promują również region województwa wielkopolskiego
Źródło: oficjalna strona internetowa klastra – www.klaster.kalisz.pl

Wśród barier rozwojowych inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce ich koordynatorzy wymieniają najczęściej bariery
mentalne i systemowo-instytucjonalne, a w dalszej kolejności bariery rynkowe. Najwięcej koordynatorów podkreśla nieufność przedsiębiorców do siebie, często powodowaną dbaniem głównie o własne interesy i chęć doraźnych zysków.
Ponadto wiedza o klasteringu wśród przedsiębiorców wciąż
jest niewielka. Barierą systemową są zdaniem ankietowanych
złe uregulowania prawne; często przedsiębiorcom brakuje
również środków na wkład własny do wspólnych projektów.
Wśród korzyści dla regionu podawane były najczęściej
pozytywny wpływ na rynek pracy (podtrzymywanie zatrudnienia) oraz na wizerunek subregionu, tj. kojarzenie konkretnej części województwa z wybraną branżą (specjalizacją) gospodarki. Wskazywane były również: reklama produktów
regionalnych na targach międzynarodowych, współpraca
z lokalnymi szkołami i kształcenie na potrzeby zawodu oraz
kultywowanie lokalnych tradycji.
Choć większość ankietowanych uważa, że są realne szanse na dalsze, trwałe funkcjonowanie inicjatyw klastrowych,
wydaje się, że dużo będzie zależeć od możliwości zdobycia dalszych środków finansowych na działalność oraz od
rozwiązywania kwestii instytucjonalnych i organizacyjnych
określających warunki działania klastrów.
Badanie kończy sformułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej w zakresie wspierania struktur klastrowych.
Wydaje się, że zachodzi potrzeba realizacji tzw. tailored policies, tj. polityk „przykrojonych” na miarę, dostosowanych do
konkretnych potrzeb odpowiednich typów i klas struktur
klastrowych. Rola władz publicznych we wspieraniu inicjatyw klastrowych powinna zależeć od ich dojrzałości. Oznacza to, że skala i zakres pomocy powinny być dostosowane do fazy rozwoju samego klastra zgodnie z koncepcją
cyklu życia klastra. Polityka regionalna powinna łączyć instrumenty twarde (np. zapewniać źródła finansowania działalności oraz wsparcia koordynatorów) z instrumentami
miękkimi, wśród których wyróżnić można m.in. upowszechnianie wiedzy na temat zalet inicjatyw klastrowych i korzyści współpracy.
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Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa wielkopolskiego (część 2)
1. Infrastruktura transportowa
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Województwo wielkopolskie wyróżnia się szczególnie wysokim potencjałem lokalizacyjnym i stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową. Wysoką rentę lokalizacyjną
region zawdzięcza swemu położeniu na głównych szlakach
tranzytowych Europy. Przez województwo przebiega autostrada A2 Świecko–Warszawa oraz linia kolejowa nr 3 Kunowice–Warszawa. Oba korytarze są odcinkami paneuropejskich sieci transportowych łączących najważniejsze ośrodki
metropolitalne kontynentu: Paryż, Berlin i Moskwę.
Pod względem stopnia rozwoju infrastruktury drogowej
Wielkopolska należy do grupy relatywnie dobrze rozwiniętych regionów w kraju. Występuje tutaj blisko 91,8 km dróg
o nawierzchni twardej na 100 km2 powierzchni województwa, co jest wartością wyższą od średniej krajowej kształtującej się na poziomie 89,8 km. Istotną rolę w układzie
transportowym województwa pełni autostrada A2, przebiegająca przez centralną część regionu i łącząca wschodni i zachodni jego kraniec. W wyniku zakończonych w 2012
r. inwestycji w Wielkopolsce powstało również ponad 50
km dróg ekspresowych, które pełnią funkcje Wschodniej
i Zachodniej Obwodnicy Poznania (w grudniu 2014 r. ostatecznie otwarto dla ruchu samochodowego Zachodnią Obwodnicę na całej długości). Pomimo realizacji niniejszych
projektów stopień rozwoju sieci dróg ekspresowych można
uznać za słaby. Obecnie całkowita sieć tego typu dróg w regionie obejmuje jedynie 92,7 km (czerwiec 2014 r.), z czego
większość koncentruje się w bliskim sąsiedztwie Poznania.
Wobec takiego stanu rzeczy duże znaczenie w sieci układu drogowego mają drogi krajowe i wojewódzkie, których
stan techniczny w przeważającej mierze uznać można za
zadowalający.
Analizując rozkład przestrzenny drogowej sieci transportowej, dostrzec można szczególnie niską dostępność transportową północnej i południowej Wielkopolski, co ma zauważalne konsekwencje dla rozwoju tych części województwa.
Nad wyraz widoczne jest to w północnej Wielkopolsce, co
pośrednio przekłada się na współwystępowanie niekorzystnych zjawisk gospodarczych, takich jak bezrobocie czy słabe zainteresowanie lokalizacją inwestycji gospodarczych. Koniecznością w tym zakresie wydaje się zatem dokończenie
budowy strategicznych dróg relacji północ–południe, tj. drogi ekspresowej S5 (Bydgoszcz–Wrocław) oraz drogi ekspresowej S11 (Piła–Kępno), łączących północne i południowe rubieże regionu z jego stolicą – Poznaniem.

Podobne uwarunkowania i problemy z nich wynikające dotyczą infrastruktury kolejowej. Wielkopolska należy do
regionów, w których występuje dobrze rozwinięta sieć dróg
żelaznych. Wskaźnik gęstości linii kolejowych obliczany jako
długość linii normalnotorowych przypadających na 100 km2
województwa kształtuje się na poziomie 6,7 km/100 km2 i jest
wyższy od wskaźnika na poziomie kraju (6,4 km/100 km2).
Obecnie obszar województwa przecina łącznie 15 linii kolejowych, w dużej części zdekapitalizowanych. Podobnie jak
w przypadku infrastruktury drogowej, najsprawniejsze połączenie tworzy linia kolejowa nr 3 przebiegająca ze wschodu
na zachód województwa, stanowiąca odcinek paneuropejskiego korytarza transportowego Berlin–Warszawa–Mińsk–
Moskwa–Niżnyj Nowgorod. Sieć kolejowa w województwie
wielkopolskim zapewnia ponadto dobre skomunikowanie
z metropolią poznańską terenów położonych w centralnej,
wschodniej i zachodniej części województwa. Pozytywny
wpływ na ten stan mają m.in. modernizacje linii zrealizowane na przestrzeni ostatnich 10 lat, w tym projekty współfinansowane ze środków unijnych okresu 2007–2013, tj. modernizacje odcinków linii kolejowych nr 356 (Poznań–Wągrowiec)
oraz 357 (Luboń–Wolsztyn) o łącznej długości 134 km. Istotnym elementem wspierającym poprawę infrastruktury kolejowej okazał się tu zakup 22 sztuk nowoczesnego taboru kolejowego dla obsługi przewozów pasażerskich (tzw. Elfów).
Dalsza poprawa dostępności kolejowej regionu nastąpi w wyniku prowadzonej obecnie modernizacji 33 km odcinka linii
kolejowej nr E59 Poznań–Wrocław (realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności ośrodków położonych na
południowo-zachodnim krańcu województwa, a docelowo
również Wrocławia) oraz planowanej na perspektywę finansową 2014–2020 modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań–
Piła (inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności północnej części Wielkopolski).
Istotnym elementem układu transportowego regionu jest
też transport lotniczy. W Wielkopolsce funkcjonuje jedno duże lotnisko obsługujące ruch pasażerski o charakterze międzynarodowym i międzyregionalnym – to Międzynarodowy Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego,
który obsłużył w 2013 r. 1,4 mln pasażerów (spadek w stosunku do 2010 r. o ok. 4,5%). W perspektywie kolejnych lat w wyniku planowanych inwestycji przewiduje się jego dalszy rozwój, który ma przyczynić się do wzrostu jego znaczenia dla tej
części Europy. Uzupełnieniem dla lotniska Ławica mogą stać
się lotniska o charakterze lokalnym zlokalizowane w pobliżu ośrodków subregionalnych (Piły, Leszna, Konina i Kalisza).
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Zmodernizowany Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego

Przeprowadzone badania (przedstawione w abstrakcie ekspertyzy Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk
o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski) wskazują, że dysponują one pewnym potencjałem, którego wykorzystanie może wiązać się z podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej różnych części województwa. Wymaga
to jednak dostosowania infrastruktury lotniskowej do obsługi małego ruchu biznesowego i towarowego, czego koniecznym warunkiem jest wzrost zaangażowania lokalnych samorządów i interesariuszy.

2. Finanse samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w Wielkopolsce cechuje
bardzo zróżnicowana sytuacja finansowa, i to zarówno biorąc pod uwagę poziom funkcjonowania (gminny, powiatowy
wojewódzki), jak i lokalizację. Łączne dochody samorządów
w województwie wielkopolskim w 2012 r. wyniosły 15 040,0
mln zł i były o 4,1% wyższe od uzyskanych w 2011 r. i o 11,3%
wyższe w porównaniu z 2009 r. (wzrost w kraju odpowiednio na poziomie 3,6% i 14,6%). Dochody JST w województwie stanowiły 8,5% dochodów wszystkich tego typu jednostek w całym kraju. Nieco ponad połowę dochodów ogółem
wielkopolskich JST w 2012 r. osiągnęły gminy (52,1% wobec
51,7% w 2011 i 47,4% w 2009 r.). W strukturze dochodów budżetowych zmalał natomiast udział budżetu samorządu województwa (z 14,2% w 2009 r. i 8,6% w 2011 r. do 7,3% w 2012
r.), przy jednoczesnym względnie stałym udziale budżetów
miast na prawach powiatu (z 24,5% w 2009 r. i 24,4% w 2011
r. do 25,7% w 2012 r.) i powiatów (z 14,0% w 2009 r. i 15,3%
w 2011 r. do 14,8% w 2012 r.).
Wydatki ogółem JST w województwie wielkopolskim
w 2012 r. wyniosły 15 167,0 mln zł i były niższe o 3,4% w porównaniu do wydatków zrealizowanych w 2011 r. (w kraju
spadek o 0,6%), zaś o 5,0% wyższe niż w 2009 r. Wydatki JST
województwa stanowiły 8,4% łącznych wydatków wszystkich
podobnych podmiotów w kraju. W strukturze wydatków ogółem wyróżniały się wydatki budżetów gmin, których udział
w 2012 r. był najwyższy (52,0% wobec 50,1% w 2011 r. i 47,7%
w 2008 r.). Podobnie jak w przypadku dochodów minimalnie
zmienił się udział wydatków miast na prawach powiatu (odpowiednio z 25,8% i 26,6% do 26,0% w 2012 r.) oraz powiatów (odpowiednio z 13,5% i 14,6% do 14,5%), natomiast zdecydowanie spadł udział wydatków samorządu województwa
(z 13,0% w 2008 r. i 8,6% w 2011 r. do 7,5% w 2012 r.).
W 2012 r. budżety wielkopolskich JST zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 127,0 mln zł, który był blisko 10

razy niższy od wartości z 2011 r., kiedy wyniósł 1264,4 mln
zł. Najwyższy łączny deficyt w 2012 r. odnotowano w budżetach miast na prawach powiatu (68,2 mln zł), a także budżetach gmin (47,2 mln zł) i budżecie województwa (36,4 mln zł).
Zbiorczo nadwyżkę budżetową odnotowały natomiast budżety powiatów (24,9 mln zł). Analizując sytuację budżetową
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce w ostatnich latach, należy wskazać na zdecydowaną
poprawę – nadwyżkę budżetową w 2012 r. osiągnęło aż 151
jednostek samorządu terytorialnego (na 258 łącznie), podczas gdy 107 deficyt (w 2011 r. było to odpowiednio 77 i 258
jednostek, zaś w 2010 r. 20 i 238). Powyższa poprawa może
świadczyć o stopniowym przygotowywaniu się samorządów
do kolejnej perspektywy finansowej, ale również o podjęciu
przez władze stanowczych działań związanych z potrzebą
przestrzegania dyscypliny budżetowej w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
W 2012 r. w województwie wielkopolskim dochody ogółem na 1 mieszkańca były niższe niż w kraju i wyniosły: w gmi-
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Mapa 1. Dochody własne budżetów jednostek samorządu terytorialnego na
1 mieszkańca w relacji do średniej wojewódzkiej w 2013 roku (NTS 4)
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nach 2949 zł (wobec 3022 zł w kraju), tj. o 20% więcej niż
w 2009 r.; w powiatach – 837 zł (868 zł w kraju), o 15% więcej niż w 2009 r.; w miastach na prawach powiatu – 4840 zł
(w kraju 4865 zł), o 18% więcej w stosunku do 2009 r.; zaś
na poziomie samorządu województwa – 318 zł (w kraju 394
zł), a więc o 43% mniej niż w 2009 r. Analizując rozkład przestrzenny dochodów przypadających na 1 mieszkańca w gminach województwa wielkopolskiego, zauważa się stopniową
polaryzację regionu. Gminy mające najwyższe dochody per
capita zlokalizowane są wzdłuż północno-wschodniej granicy województwa wielkopolskiego oraz w aglomeracji poznańskiej. Specyficzną cechą w tym zakresie jest tendencja
do występowania w gminach miejskich niższego dochodu na
1 mieszkańca w stosunku do otaczających je gmin wiejskich .
Wydatki JST na 1 mieszkańca, podobnie jak dochody na 1
mieszkańca, w 2012 r. okazały się niższe w stosunku do analogicznych wartości dla kraju. Osiągnęły one następujące wartości: 2967 zł w gminach (w kraju 3025 zł), tj. wzrost o 12% wobec 2009 r.; 828 zł w powiatach (w kraju 867 zł), wzrost o 11%
wobec 2009 r.; 4925 zł w miastach na prawach powiatu (w kraju 5062 zł), wzrost o 7% wobec 2009 r. oraz 328 zł na poziomie samorządu województwa (w kraju 409 zł), a więc spadek
o 41% w stosunku do 2009 r. Koncentrując się na wydatkach
poszczególnych samorządów, zaobserwować można niskie
wydatki per capita w powiatach sąsiadujących z miastami
na prawach powiatu. W trzech miastach na prawach powiatu (wyjątek to Konin) w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wydatki uległy zmniejszeniu. Zdecydowanie najwyższe wydatki na 1
mieszkańca odnotowano w gminach wiejskich (3182 zł) i były one o 455 zł wyższe niż wydatki w gminach miejskich (2727
zł) i o 280 zł wyższe niż w gminach miejsko-wiejskich (2902
zł). Analiza przestrzenna budżetów JST wskazuje, że największe wydatki budżetowe ogółem, podobnie jak dochody, występowały w gminach zlokalizowanych w pobliżu aglomeracji
poznańskiej, a najniższe w części wschodniej regionu.
Przedstawiona powyżej sytuacja finansowa samorządu terytorialnego w Wielkopolsce świadczy o zróżnicowaniu zdolności poszczególnych rodzajów JST do finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Pozytywnie należy ocenić tendencję
wzrostową wielkości dochodów ogółem w JST, jak również
spadek wydatków ogółem (w powiatach) oraz spadek dynamiki wzrostu wydatków ogółem w relacji do dochodów (w
gminach), co w wielu samorządach sprzyja równoważeniu
budżetu. Na uwagę zasługuje spadek dochodów i wydatków
w przypadku samorządu województwa, którego udział w poszczególnych wskaźnikach stopniowo maleje. W jednostkach pozostałych szczebli JST począwszy od 2009 r. zauważalny jest trwały wzrost poziomu dochodów oraz wydatków
budżetowych (z wyjątkiem 2012 r., w którym nastąpiło delikatne zahamowanie trendu wzrostowego). Zjawisko to jest
szczególnie istotne w perspektywie zwiększania poziomu nakładów inwestycyjnych, w tym zwłaszcza planów zwiększania w niedalekiej przyszłości udziału wydatków majątkowych
w samorządach. Pozytywnym zjawiskiem jest również stopniowo malejący wśród większości jednostek deficyt budżetowy (przede wszystkim w gminach i powiatach). W dalszej
perspektywie powinno to przyczynić się do zwiększenia zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez JST,

numer II (2014) lipiec–grudzień

co jest szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020.
Bardziej szczegółowe informacje na temat finansów samorządów terytorialnych w Wielkopolsce (głównie w ujęciu
statystycznym) przedstawiono w abstrakcie ekspertyzy pt.
Analiza finansów samorządów terytorialnych w województwie
wielkopolskim na poziomie gmin i powiatów w latach 2010–
2012 w części II niniejszego opracowania.

3. Wpływ WRPO na lata 2007–2013 na
sytuację społeczno-gospodarczą regionu
Możliwość zarządzania funduszami unijnymi przez władze samorządowe to szansa na realizację w dłuższej perspektywie
czasowej przedsięwzięć najistotniejszych dla regionu. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013 jest
jednym z najważniejszych instrumentów realizujących założenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Jego głównym celem
jest zmniejszenie różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii Europejskiej. Na realizację programu w latach 2007–
2013 przeznaczono 1,33 mld euro, które w całości pochodziły
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (uzupełnione wkładem publicznym krajowym oraz wkładem prywatnym). W ramach wdrażania zapisów programu zrealizowano
łącznie ponad 2 tys. projektów współfinansowanych ze środków europejskich (wsparcie bezzwrotne), których łączna wartość osiągnęła niemal 9,2 mld zł, a kwota dofinansowania wyniosła około 5,1 mld zł (stan na 31 grudnia 2013 r.). Możliwość
wykorzystania funduszy europejskich spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw funkcjonujących w
województwie. W latach 2007–2014 złożono łącznie 3105 projektów dotyczących wspierania funkcjonowania biznesu w regionie, na łączną kwotę 3,2 mld zł. Ostatecznie podpisano 1321
umów na kwotę dofinansowania 1,3 mld zł.
Realizacja WRPO przyczyniła się do wzmocnienia potencjału rozwojowego województwa, powodując wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w regionie. Cele osiągnięto głównie poprzez poprawę warunków inwestowania, wsparcie
rozwoju infrastruktury, zwiększenie aktywności zawodowej
mieszańców oraz wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce. Instrumentami uzupełniającymi możliwości dotacyjnego wsparcia w ramach WRPO były dwie pozadotacyjne inicjatywy: JEREMIE i JESSICA. W ramach pierwszej z nich do końca
maja 2014 r. podpisano ponad 5,7 tys. umów z przedsiębiorcami, w wyniku których przekazano do gospodarki łączne wsparcie z UE w postaci kredytów i pożyczek o wartości przewyższającej 823 mln zł. W ramach inicjatywy JESSICA zrealizowano
natomiast aż 31 projektów (tj. blisko 1/3 projektów w ramach
tej inicjatywy w całym kraju) z wartością przekraczającą 281
mln zł (stan na 31 maja 2014 r.).
Zgodnie z przyjętymi założeniami program pozytywnie
oddziałuje na wyrównywanie się różnic rozwojowych, dzielących województwo wielkopolskie od zamożniejszych regionów Unii. Wyniki symulacji makroekonomicznych (m.in.
przy zastosowaniu metodologii HERMIN) wskazują na pozy-
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tywne oddziaływanie środków wydatkowanych w ramach
WRPO 2007–2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W oparciu o konkretne modele określono, że WRPO wpływa na coroczny wzrost produktywności siły roboczej o 0,49%.
Ponadto analiza tendencji wykazała, że realizacja WRPO przyczynia się do średniorocznego wzrostu PKB o 1,21% w porównaniu do hipotetycznej sytuacji, gdyby program nie był
wdrażany. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim byłaby średniorocznie wyższa o 0,63 p. proc. Dodatkowo tylko w 2012 r. realizacja WRPO spowodowała wzrost zatrudnienia o około 7,7 tys. nowo powstałych miejsc pracy.
Oddziaływanie WRPO 2007–2013 w znacznym stopniu wpłynęło również na standard życia mieszkańców pod względem
wydatków konsumpcyjnych, których szacowany wzrost był
średniorocznie wyższy o 1,34% niż w sytuacji, gdyby rozpatrywanego programu nie było.
Poza WRPO na terenie Wielkopolski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażany jest komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu. Do końca 2013 r. wsparciem w ramach programu w województwie objęto ponad 340 tys. osób. W regionie
realizowane są również projekty z komponentu centralnego.
Do końca 2013 r. generalny poziom kontraktacji środków dla
obu komponentów wyniósł w Wielkopolsce 95,4%, co ulokowało ją na 5. miejscu w kraju. Poziom certyfikacji wydatków
dla regionu wyniósł 67,7% (niższy poziom osiągnęły tylko
województwa opolskie i mazowieckie). W ramach programu
realizowane były projekty mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców, wzrost kompetencji pracowników, a także walkę z wykluczeniem społecznym.

4. Podsumowanie
Wielkopolska to jedno z kluczowych województw na mapie
Polski, wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku wielu wskaźników makroekonomicznych zajmuje czołowe miejsca w kraju, potwierdzając
tym samym swój niemały potencjał, i to zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym czy przestrzennym.
Wśród najistotniejszych czynników, mających wpływ na taki
stan, wskazać należy przede wszystkim na obecność prężnie
rozwijającej się stolicy – Poznania, wraz z jej licznymi powiązaniami społeczno-gospodarczymi z innymi aglomeracjami w kraju i na świecie, oraz na ogromną różnorodność pozostałych części regionu. Poznań to jeden z najsilniejszych
ośrodków akademickich i naukowo-badawczych w kraju. Silna i dynamicznie rozwijająca się aglomeracja poznańska skupia regionalne i ponadregionalne funkcje naukowe,
komunikacyjne, administracyjne, społeczne czy gospodarcze, z istotną rolą, jaką odgrywają Międzynarodowe Targi Poznańskie. Duże znaczenie ma również kształtująca się w południowej części województwa aglomeracja kalisko-ostrowska,
o sporym potencjale rozwojowym, oraz pozostałe ośrodki subregionalne zlokalizowane równomiernie na obszarze
całego regionu. Wśród mocnych stron Wielkopolski wskazać należy także na rozwinięty system osadniczy z gęstą siecią miast różnej wielkości, predestynowanych do pełnienia
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funkcji subregionalnych, ponadlokalnych i lokalnych ośrodków wzrostu.
Podstawowym potencjałem województwa są jego mieszkańcy z charakterystycznymi cechami osobowościowymi
i zdolnościami. Ich możliwości interpersonalne i gospodarność
w powiązaniu z wysoką jakością pracy stanowią jeden z kluczowych i niezbędnych zarazem czynników rozwojowych.
Wśród niewątpliwych osiągnięć regionu ostatnich lat wymienić należy przede wszystkim:
zz rozwój systemu komunikacyjnego (rozbudowa lotniska
Poznań-Ławica, modernizacja linii kolejowych, rozbudowa poznańskiego węzła komunikacyjnego, miejskiej komunikacji tramwajowej, centrum dworcowego Poznań
City Center, autostradowe skomunikowanie regionu ze
stolicą oraz zachodem Europy, a także budowa i przebudowa wielu odcinków dróg całego regionu),
zz znaczące inwestycje w zakresie poprawy środowiska regionu (w szczególności gospodarka wodno-ściekowa
i gospodarka odpadami) oraz wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
zz rozwój wyższych uczelni (kampusy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu
Przyrodniczego oraz innych uczelni, w tym Państwowych
Wyższych Szkół Zawodowych),
zz rozbudowę infrastruktury sportowej (m.in. tworzenie
kompleksów sportowych „Orlik 2012”),
zz skuteczne wsparcie wielkopolskiej przedsiębiorczości
(w tym z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych),
zz skuteczne i efektywne wykorzystywanie dostępnych
środków wspólnotowych obecnej perspektywy finansowej i gruntowne przygotowanie do absorpcji środków
w ramach perspektywy przyszłej.
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu zidentyfikowano w zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020.
Analiza stanu województwa, trendów rozwojowych oraz
uwarunkowań wskazała na niezmienne najważniejsze wyzwania rozwojowe, takie jak:
zz utrzymywanie się, a na wielu obszarach pogłębianie zróżnicowań wewnątrzregionalnych,
zz wykorzystanie wewnętrznych powiązań funkcjonalnych
(ośrodki wzrostu i obszary problemowe),
zz tworzenie wartości dodanej w oparciu o innowacje i inteligentny rozwój, potencjał naukowo-badawczy i akademicki, bazę edukacyjną, potencjał i świadomość społeczną oraz zasoby przyrody,
zz kompleksowe działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego (wyrównywanie szans),
zz wykorzystanie dogodnego położenia Wielkopolski
w aspekcie gospodarczym i społecznym,
zz budowanie odpowiedniej pozycji regionu, metropolii
poznańskiej i Poznania w strukturze przestrzennej kraju
w oparciu o dyfuzyjno-absorpcyjny model rozwoju,
zz konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej, podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną regionu,
zz w obliczu zmian klimatu i wyzwań globalnych podjęcie
działań o prośrodowiskowym charakterze, a także wykorzystanie potencjału przyrodniczego.

31

Realizacja projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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