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Szanowni Państwo
Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwo-
ju Wielkopolski. W  tym czasie straci ważność obecnie 
obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielko-
polskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, 
zakończy się obecnie realizowana w  Unii Europejskiej 
wieloletnia perspektywa finansowa.

Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania 
Strategii, rozpoczęliśmy prace nad przyszłą wizją rozwo-
ju naszego województwa. Doceniając również znacze-
nie dialogu z partnerami społecznymi, postanowiliśmy 
rozszerzyć dyskusję o  Strategii i  rozpocząć ją już na 
etapie diagnostycznym, nie czekając na jego formalne 
procedowanie, które uzależnione jest od ostatecznego 
kształtu odpowiednich regulacji ustawowych, a  tych 
jeszcze nie ma. Jesteśmy przekonani, że obraz Wielko-
polski, jej potencjałów i ograniczeń, sytuacja w różnych 
częściach regionu, to nie tylko wynik badań, lecz także, 
co jest bardzo ważne, obraz oczekiwań i ocen, które nie 
zawsze można opisać parametrami statystycznymi.

Dlatego w maju i czerwcu br. zorganizowaliśmy cykl 
konferencji diagnostycznych – regionalną w  Poznaniu 
oraz subregionalne w  Kaliszu, Koninie, Pile, Lesznie 
i  ponownie w  Poznaniu. Podczas tych spotkań przed-
stawiliśmy ramowe założenia przyszłej strategii, a także 
zaprezentowaliśmy kluczowe problemy województwa 
oraz poszczególnych jego części, które były inspira-
cją do dyskusji podczas zorganizowanych spotkań. Do 
najważniejszych z  nich należały wzajemnie korzystne 
powiązania ośrodków wzrostu z obszarami je otaczają-
cymi, podstawowe standardy usług oraz dostępność do 
nich, systemy transportowe, w tym transport publiczny, 
konkurencyjność gospodarki, jej innowacyjność oraz 
powiązania z  nauką. Ważny był także poziom i  jakość 
życia oraz wiele innych kwestii.

Z  perspektywy Wielkopolski, która rozwija się dy-
namicznie i  przekroczyła już próg 75% średniego PKB 
w Unii na mieszkańca istotnym aspektem dyskusji jest 

także kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej 
po 2020 roku. Z trwającej debaty na arenie międzynaro-
dowej i krajowej wynika, że istnieje duże prawdopodo-
bieństwo ograniczenia środków finansowych przekazy-
wanych samorządom. W tej sytuacji szczególnie ważne 
staje się wybranie najważniejszych priorytetów i na nich 
skupienie uwagi. 

Strategia rozwoju województwa nie może być lekar-
stwem na wszystkie problemy rozwoju subregionów, 
powiatów czy poszczególnych gmin. Nie jest ona tak-
że sumą potrzeb i  działań lokalnych. Dobre planowa-
nie strategiczne w  regionie to sztuka wyboru celów 
wspólnych, kluczowych dla regionu, mieszczących się 
przede wszystkich w kompetencjach Samorządu Woje-
wództwa oraz w kompetencjach innych podmiotów, ale 
świadomie angażujących się w rozwiązywanie proble-
mów wspólnych. Dzięki dyskusji o niej możemy posta-
wić trafniejszą diagnozę sytuacji w województwie, lepiej 
wyznaczyć cele wspólne, odpowiednio je w przyszłym 
projekcie strategii zapisać, dopasować adekwatne do 
nich instrumenty realizacji, a  następnie efektywnie je 
stosować, pamiętając, że ważne są nie tylko środki in-
westycyjne, ale także wszelka wspólna aktywność oraz 
rozumne planowanie.

Podsumowaniem obecnego etapu dyskusji jest ni-
niejszy Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Ob-
serwatorium Terytorialnego, który mam przyjemność 
Państwu zarekomendować. Liczę na to, iż dyskusja 
o  kształcie przyszłej Strategii, zapoczątkowana serią 
spotkań konsultacyjnych, będzie kontynuowana.

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Informacja o podziale przestrzennym województwa 
wielkopolskiego do celów realizacji konsultacji 
społecznych dotyczących nowej strategii rozwoju regionu

Partnerstwo społeczne stanowi istotną cechę dotychcza-
sowych prac nad poprzednimi „edycjami” strategii rozwoju 
województwa wielkopolskiego. Przyjęcie dokumentów przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego każdorazowo poprze-
dzane było zorganizowaniem konferencji, zarówno regional-
nej, jak i subregionalnych, w różnych miejscach Wielkopolski. 
Dlatego i tym razem Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
rozpoczynając prace nad nowym dokumentem określającym 
przyszłą wizję rozwoju regionu, podjął decyzję o przeprowa-
dzeniu szerokich konsultacji społecznych w  celu uwzględ-
nienia uwag i postulatów zgłoszonych przez społeczeństwo. 
Doceniając znaczenie dialogu pomiędzy Samorządem Wo-
jewództwa a  poszczególnymi powiatami, gminami oraz lo-
kalnymi podmiotami i  mieszkańcami, a  także chcąc konty-
nuować opisaną wyżej dobrą praktykę, w pracach nad nową 
strategią, oprócz konsultacji projektu dokumentu strategii, 
przewidziano również wcześniejszy etap spotkań – o charak-
terze typowo diagnostycznym.

W maju i czerwcu br. zorganizowano cykl konferencji kon-
sultacyjnych: regionalną w Poznaniu oraz pięć subregionalnych 
(w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i ponownie w Poznaniu). Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów lo-
kalnych oraz innych partnerów mających bezpośredni lub po-
średni wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy subregionów, 
a także województwa jako całości. Ze strony Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego w  konferencjach tych udział wzięli 
członkowie Zarządu, w tym Pan Marszałek Marek Woźniak.

Dyskusje diagnostyczne przeprowadzono w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. Miały one służyć 
przede wszystkim trafniejszej identyfikacji zarówno potencja-
łów, jak i barier rozwojowych poszczególnych obszarów regio-
nu. Pomysł organizacji spotkań w takiej formule wynikał z prze-
konania, iż obraz zróżnicowania Wielkopolski, wynika nie tylko 
z  przeprowadzanych badań, lecz także, co jest bardzo istotne, 
z oczekiwań i subiektywnych ocen partnerów lokalnych, które 
nie zawsze mogą zostać opisane parametrami statystycznymi.

W  celu organizacji subregionalnych spotkań 
diagnostycznych zespół Oddziału Planowania 
Strategicznego Departamentu Polityki Regional-
nej Urzędu Marszałkowskiego podzielił Wielko-
polskę na pięć obszarów (ryc. 1): Wielkopolskę 
Zachodnią (tj. powiaty gostyński, grodziski, ko-
ściański, leszczyński, m. Leszno, rawicki, wolsztyń-
ski), Wielkopolskę Wschodnią (tj. powiaty kolski, 
koniński, m. Konin, słupecki, turecki), Wielkopol-
skę Północną (tj. chodzieski, czarnkowsko-trzcia-
necki, pilski i złotowski), Wielkopolskę Południową 
(tj. powiaty jarociński, kaliski, kępiński, kroto-
szyński, m. Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski, ple-
szewski) oraz Wielkopolskę Centralną (tj. powiaty 
gnieźnieński, nowotomyski, międzychodzki, m. 
Poznań, obornicki, poznański, szamotulski, średz-
ki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński).

Należy mieć na uwadze, że zaproponowany 
podział miał charakter wyłącznie organizacyjny, 
a zasięg poszczególnych subregionów traktować 
należy umownie. W celu zapewnienia porówny-
walności informacji na temat poszczególnych 
części Wielkopolski, przedstawianych przez 
przedstawicieli Samorządu Województwa na 
spotkaniach, artykuły, będące podsumowaniem 
prezentowanych w ich trakcie treści, odnoszą się 
do ww. obszarów zgodnie z  przyjętym podzia-
łem terytorialnym.

Ryc. 1. Podział przestrzenny województwa wielkopolskiego do celów realizacji 
konsultacji społecznych dotyczących nowej strategii rozwoju regionu
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dr hab. Paweł Churski, prof. UAM
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zmieniające się uwarunkowania rozwojowe i ich 
konsekwencje dla polityki regionalnej Wielkopolski1

Analiza procesów rozwojowych i związanych z nimi prawidło-
wości cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest ona podej-
mowana i  rozpatrywana w  różnych skalach przestrzennych 
(od międzynarodowej po lokalną) oraz przez przedstawicieli 
różnych dziedzin wiedzy (m.in. ekonomistów, geografów, 
socjologów). W  badaniach dotyczących przestrzennego 
zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego jednym 
z  ważniejszych wątków żywo dyskutowanym w  literaturze 
przedmiotu jest kwestia przyczyn tego procesu. W  dyskusji 
tej ścierają się niezmiennie dwa ujęcia. Pierwsze, pierwotnie 
wykorzystywane w  koncepcjach teoretycznych, podkreślają-
ce nadrzędność zasobów i uwarunkowań zewnętrznych nad 
wewnętrznymi oraz drugie szeroko dyskutowane i dynamicz-
nie rozwijające się po kryzysie ekonomicznym pierwszej po-
łowy lat 70-tych XX wieku, zwracające uwagę na podstawo-
we znaczenie w procesach rozwoju zasobów wewnętrznych. 
Zaznaczająca się dychotomia podejść do procesu przemian 
społeczno-gospodarczych bazująca na przeciwstawianiu kon-
cepcji rozwoju endogenicznego (wewnętrznego) koncepcji 
rozwoju egzogenicznego (zewnętrznego) uległa zasadniczej 
weryfikacji po ostatnim kryzysie ekonomicznym zapocząt-
kowanym załamaniem rynku kredytów hipotecznych w USA, 
czego symbolicznym początkiem był upadek we wrześniu 
2008 r. banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Warunki kry-
zysu oraz czasochłonny i w wielu przypadkach pełen trudnych 
wyzwań proces stabilizowania gospodarek na różnych pozio-
mach przestrzennych z pełną mocą ukazały konieczność rów-
noległego uwzględniania w  oddziaływaniu na procesy roz-
woju zasobów lokalnych oraz uwarunkowań zewnętrznych. 
W  konsekwencji współczesna polityka rozwoju i  związany 
z nią proces programowania oraz implementacji działań inter-
wencyjnych powinny z  jednej strony uwzględniać specyfikę 
poszczególnych terytoriów, a z drugiej strony adaptować się 
do oddziaływań zewnętrznych wynikających z konsekwencji 
wpływu megatrendów przemian społeczno-gospodarczych. 
Przed takim też wyzwaniem staje polityka regionalna Wielko-
polski, w  ramach której zapoczątkowany został proces przy-
gotowania dokumentów strategicznych będących podstawą 
jej interwencji w perspektywie po 2020 roku. 1

1 Artykuł został przygotowany na podstawie cząstkowych wyni-
ków projektu badawczego  Narodowego Centrum Nauki – OPUS 
10 – 2015/19/B/HS5/00012: Nowe wyzwania polityki regionalnej 
w  kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego 
regionów mniej rozwiniętych. Zespół projektowy tworzą: dr hab., 
prof.  UAM Paweł Churski (kierownik projektu), dr Tomasz Herodo-
wicz, dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Robert Perdał – pracowni-
cy Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Eko-
nomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Zewnętrzne uwarunkowania procesu rozwoju, stanowią re-
zultat przemian transformacyjnych zmierzających do kształto-
wania się postmodernizacyjnych warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej, charakterystycznych dla obecnego 
etapu rozwoju kapitalizmu kognitywnego2 (Boutang, 2012). 
Są one wzmacniane globalizacją, której przejawy zwiększają 
się wraz z  postępującym procesem integracji gospodarczej 
(Huwart, Verdier, 2013). W  tych trudnych uwarunkowaniach, 
kształtowanych przez wskazane procesy i  megatrendy (Nais-
bitt, 1982), prawdziwym wyzwaniem staje się efektywne od-
działywanie na czynniki rozwoju regionalnego zmierzające 
skutecznie do optymalizacji warunków prowadzenia proce-
sów gospodarczych i w konsekwencji poprawy poziomu życia 
(The Future of Cohesion Policy…, 2015). Czynniki te bowiem 
zmieniają swój zakres, sposób interpretacji, mechanizm od-
działywania oraz istotnie różnicują się w przestrzeni. Zmiany te 
wynikają z  szerokiego oddziaływania wskazanych megatren-
dów3 zarówno w  wymiarze gospodarczym jak i  społecznym 
(patrz tabela 1). Prowadzi to do konieczności uwzględnienia 
ich w procesie programowania i realizacji działań interwencyj-
nych polityki regionalnej ukierunkowanych na wzmacnianie 
czynników rozwoju, wśród których za najważniejsze uznać 
należy: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, ka-
pitał finansowy i innowacje. Wśród najważniejszych prawidło-
wości rozpatrywanych w dychotomicznym układzie przemian 
pozytywnych i negatywnych wyróżnić należy:

Kapitał ludzki – pozytywne konsekwencje oddziaływania 
rozpatrywanych megatrendów obejmują m.in. wzrost po-
ziomu wykształcenia poprzez upowszechnienie szkolnictwa 
wyższego oraz szerokiej oferty kursów i szkoleń oferowanych 
w  ramach kształcenia przez całe życie, stanowiących konse-
kwencje elastycznego dostosowywania się zasobów pracy 
do dynamicznie zmieniających się potrzeb strony popytowej 
rynku pracy. Obserwuje się również zasadnicze zwiększe-
nie znaczenia elastycznych form zatrudnienia, w  tym pracy 
zdalnej opartej na outsourcingu i offshoringu, które sprzyjają 

2 Rozumiany jako współczesny stan gospodarki, społeczeństwa 
i  kultury cechujący się dematerializacją pracy (od pracy fizycznej 
do pracy intelektualnej) (Boutang, 2012), rozwojem społeczeństwa 
postindustrialnego (od przemysłu i  prostych operacji na rzeczach 
do usług i skomplikowanych kompetencji interpersonalnych) (Bell, 
1974), prymatem obiegu informacji nad dostępem do dóbr mate-
rialnych (od społeczeństwa rzeczy do społeczeństwa przepływów 
i społeczeństwa sieci) (Baudrillard, 1981; Castells, 2008). 
3 Więcej na temat charakterystyki współczesnych megatrendów 
społeczno-ekonomicznych stanowiących zewnętrzne uwarunkowa-
nie przemian czynników rozwoju patrz: Churski, Herodowicz, Konec-
ka-Szydłowska, Perdał (2017), Churski (2018a), Herodowicz (2018).
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zwiększeniu stopnia zrównoważenia rynku pracy oraz popra-
wie efektywności wykorzystania endogenicznych zasobów 
pracy, do czego przyczynia się, dzięki rosnącej integracji go-
spodarczej i globalizacji, również upowszechnienie BIZ. Cechą 
charakterystyczną obecnych przemian kapitału ludzkiego jest 
wzrost jego ruchliwości. Mobilność tego czynnika, wynikają-
ca ze znaczących zmian postrzegania bliskości w efekcie od-
działywania integracji i globalizacji, prowadzi bowiem z  jed-
nej strony do optymalizacji zaspokajania potrzeb lokalnego 
popytu na pracę i  zwiększa stopień pełnego wykorzystania 
lokalnych zasobów pracy, a z drugiej strony może skutkować 
„drenażem mózgów” i odpływem najwartościowszych miesz-
kańców w  sposób trwały obniżających konkurencyjność ka-
pitału terytorialnego danego obszaru. Do jednoznacznych 
negatywnych konsekwencji oddziaływania megatrendów na 
kapitał ludzki należy występujące bardzo często w skali lokal-
nej niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb lokalnych 
rynków pracy, które stanowi konsekwencję negatywnych 
tendencji demograficznych przy jednoczesnym negatywnym 

oddziaływaniu uwarunkowań stymulujących drenaż tych ryn-
ków. W  skali globalnej konsekwencją ich oddziaływania jest 
zaznaczające się coraz wyraźniej odchodzenie od familizmu 
prowadzące do zwiększania liczby rozwodów, zmniejszania 
liczby zawieranych małżeństw, oraz spadkowej tendencji 
w zakresie wielkości dzietności.

Kapitał społeczny – wśród najważniejszych pozytywnych 
oddziaływań megatrendów na ten czynnik rozwoju należy 
wskazać na upowszechnienie oraz zwiększenie roli formalnej 
i  nieformalnej partycypacji społecznej w  procesie decyzyj-
nym, a tym samym w kształtowaniu tempa i kierunku zmian 
rozwojowych. Postmodernizacyjne przemiany gospodarki 
odbywające się w warunkach nasilającej się integracji gospo-
darczej i globalizacji w tym kontekście wzmacniają znaczenie 
kapitału społecznego w katalogu czynników rozwoju. W uwa-
runkowaniach tych dochodzi bowiem do wzrostu znaczenia 
samoorganizacji społeczeństwa przejawiającej się w  jej zin-
stytucjonalizowanych i  niezinstytucjonalizowanych formach. 
W tych okolicznościach obserwuje się rozszerzenie wachlarza 

Tabela 1. Efekty oddziaływania megatrendów w wymiarach gospodarczym i społecznym
E

F
E

K
T

Y
 O

D
D

Z
IA

ŁY
W

A
N

IA

INTEGRACJA 

GOSPODARCZA 
GLOBALIZACJA POSTMODERNIZACJA TRANSFORMACJA

I. Wymiar gospodarczy:

• międzynarodowa wymiana 
handlowa 

• przyspieszenie zmian 
gospodarczych 
poprawiających efektywność 

• postępująca specjalizacja
• napływ BIZ 
• zwiększenie poziomu 

inwestycji w tym dostęp 
do zewnętrznych funduszy 
publicznych 

• napływ nowych technologii 
i rozwój GOW 

• zwiększenie poziomu 
zatrudnienia i mobilności siły 
roboczej

• pułapka średniego wzrostu

II. Wymiar społeczny: 

• zmiany demograficzne 
obejmujące kapitał ludzki 

• zmiany społeczne 
obejmujące kapitał ludzki 
i kapitał społeczny

• standaryzacja 
funkcjonowania 
administracji

• dostęp do środków funduszy 
unijnych

• problemy strukturalne na 
rynku pracy

I. Wymiar gospodarczy:

• dominacja sektora finansowego 
w polityce globalnej i krajowej

• prywatyzacja
• automatyzacja produkcji
• rozwój technologii 

komunikacyjnej (w tym ICT)
• delokalizacja produkcji
• nowe formy organizacji 

produkcji (np. outsourcing)
• restrukturyzacja gospodarki 

(dominacja sektora 
usługowego)

• rozwój handlu 
międzynarodowego wskutek 
liberalizacji polityk handlowych

• polaryzacja rozwoju 
gospodarczego 

• zwiększona mobilność siły 
roboczej („drenaż mózgów”)

• przepływy bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ)

II. Wymiar społeczny:

• rozwój czynników politycznych, 
kulturowych i instytucjonalnych 
sprzyja wykorzystaniu 
globalizacji w procesie 
dościgania krajów lepiej 
rozwiniętych przez mniej 
rozwinięte,

• konwergencja instytucji pod 
wpływem globalizacji będzie 
dotyczyła w największym 
stopniu instytucji formalnych 

• demokratyzacja
• wzrost świadomości 

ekologicznej,
• homogenizacja świata, 

zanikanie specyfiki kulturowej

I. Wymiar gospodarczy:

• postindustrializacja
• mała przedsiębiorczość
• elastyczna produkcja 

przemysłowa (elastyczna: 
technologia, organizacja 
produkcji, praca)

• rosnąca wymiana 
międzynarodowa

• wzrost znaczenia ICT
• wzrost mobilności kapitału 

ludzkiego
• wzrost znaczenia 

specjalizacji

II. Wymiar społeczny:

• nowy reżim akumulacji 
– szybko zmieniające się 
zwyczaje konsumpcyjne – 
konsumpcja indywidualna

• elastyczny system akumulacji 
– stabilna relacja między 
konsumpcją a produkcją – 
model konsumpcji

• wzrost znaczenia norm 
i instytucji społecznych 
w regulowaniu systemu 
akumulacji

• rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego

• menedżerskie zarządzanie 
publiczne

Efekty transformacji integracyjnej 
zawiera kolumna 1, efekty transformacji 
globalizacyjnej zawiera kolumna 2. 
Proces transformacji którym podlegają 
wszystkie gospodarki zachodzi 
współcześnie pod wpływem procesów 
postmodernizacyjnych, których efekty 
zawiera kolumna 3. 
Do efektów transformacji systemowej 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
zachodzącej pod wpływem procesów 
integracyjnych, globalizacyjnych 
i postmodernizacyjnych zaliczyć można:

I. Wymiar gospodarczy: gospodarka 
wolnorynkowa
• stabilizacja i liberalizacja gospodarki 
• prywatyzacja gospodarki
• reprywatyzacja gospodarki
• restrukturyzacja gospodarki
• postindustrializacja,
• rozwój usług i instytucji otoczenia 

biznesu
• napływ kapitału zagranicznego 

i rozwój firm z kapitałem 
międzynarodowym

• bezrobocie
• „szara strefa”
• polaryzacja społeczna
• pauperyzcja
• masowa emigracja ludzi młodych

II. Wymiar społeczny /polityczny/: 
demokratyzacja życia społecznego 
i politycznego 
• tworzenie demokratycznych zasad 

ustrojowych i prawa
• społeczeństwo obywatelskie
• system wielopartyjny
• dekoncentracja i decentralizacja 

władzy 
• rządowo-samorządowy układ 

administracyjny

Źródło: Konecka-Szydłowska i inni (2018).
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instytucjonalnego, w którym rosnącą rolę odgrywają organi-
zacje pozarządowe o  zasięgu globalnym, krajowym i  lokal-
nym. Towarzyszy temu rosnąca decentralizacja władzy. Obok 
wskazanych pozytywnych następstw oddziaływania me-
gatrendów trzeba też zwrócić uwagę na ich negatywny wpływ 
na kapitał społeczny. W tym zakresie najważniejsze związane 
są ze wzrostem anomii społecznej będącej konsekwencją ro-
snącej presji ekonomicznej wynikającej z postępującej komer-
cjalizacji życia. Prowadzi to w konsekwencji do prymatu inte-
resu partykularnego nad społecznym. Przedmiotowy trend 
charakterystyczny jest dla obecnego postmodernizacyjnego 
etapu rozwoju kapitalizmu i jego upowszechnienia w wyniku 
oddziaływania integracji gospodarczej i globalizacji.

Kapitał materialny – w  umiarkowanym stopniu podle-
ga oddziaływaniom przemian megatrendów społeczno-go-
spodarczych. Ich wpływ uzależniony jest w  bardzo dużym 
stopniu od poziomu rozwoju danego terytorium. Na pewno 
przenikająca się wzajemnie wiązka oddziaływań rozpatrywa-
nych megatrendów sprzyja poprawie stopnia wyposażenia 
terytoriów w  kapitał materialny oraz wpływa na poprawę 
jego jakości. Transformacja wpływa na poprawę warunków 
środowiskowych kształtując kierunek i zakres restrukturyzacji 
gospodarki. Postmodernizacja zwraca uwagę na konieczność 
poprawy wyposażenia infrastrukturalnego zapewniającego 
spójność terytorium sprzyjającą zwiększaniu elastyczności 
jego adaptacji do zmian rynkowych. Zwraca również uwa-
gę na konieczność podnoszenia poziomu i warunków życia 
z jednej strony poprzez dążenie do wzmacniania uwarunko-
wań środowiskowych, a  z  drugiej strony poprzez poprawę 
dostępu do usług osobistych. Integracja gospodarcza i globa-
lizacja z jednej strony stwarzają warunki dla rozwoju jakości 
kapitału materialnego, zwłaszcza w zakresie technologii ICT 
oraz dokapitalizowania kapitału materialnego poprzez inwe-
stycje i wykorzystanie zasobów zewnętrznych w stosunku do 
terytorium, przykładowo przy wykorzystaniu BIZ. Z  drugiej 
strony stwarzają zagrożenie możliwością implementacji star-
szych technologii w obszarach słabiej rozwiniętych poprzez 
nie zawsze etyczne zachowania rynkowe podmiotów go-
spodarczych. Zwracają one również uwagę na konieczność 
minimalizacji luki technologicznej między obszarami silnymi 
i słabymi, której powiększanie może uniemożliwić kooperację 
technologiczną związaną z  wykorzystywaniem elementów 
kapitału materialnego o różnych parametrach technicznych. 

Kapitał finansowy – jest czynnikiem wykazującym naj-
większą wrażliwość na zmiany oddziaływania megatrendów 
przemian społeczno-gospodarczych. Najczęściej jego relacja 
z  megatrendami przemian społeczno-gospodarczych utoż-
samiana jest z integracją i globalizacją, dzięki którym doszło 
do pełnego usieciowienia światowego rynku finansowego. 
W  rezultacie zmiany koniunktury światowej nie pozostają 
bez znaczenia praktycznie dla każdego terytorium. Skala ich 
konsekwencji zależy jedynie od stopnia powiązania lokal-
nej gospodarki z danym rynkiem kapitałowym. W rezultacie 
tych uwarunkowań kapitał finansowy wykazuje tendencje 
do dywersyfikacji, która zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia poważnych zagrożeń dla przebiegu procesów 
rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że wskazane me-
gatrendy nie stanowią jedynie negatywnego wyzwania dla 
omawianego czynnika rozwoju. Sprzyjają one także wzro-
stowi dochodów i wymiany handlowej dzięki dostępowi do 

rynku międzynarodowego, co skutkuje wzrostem zamożno-
ści mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz samorzą-
du terytorialnego, zwiększając poziom odporności i  utrwa-
lając pozytywne tendencje rozwojowe danego terytorium. 
Integracja gospodarcza dodatkowo zapewnia dostęp do eu-
ropejskich środków publicznych udostępnianych w  ramach 
polityk wspólnotowych, które mają, jak zauważono wcze-
śniej, ważne znaczenie zwłaszcza w przypadku słabszych eko-
nomicznie terytoriów. Transformacja gospodarcza wpływa 
na zmianę katalogu i sposobu wykorzystania instrumentów 
finansowych dostosowując je do potrzeb podlegającej re-
strukturyzacji gospodarki. Postmodernizacja i związana z nią 
elastyczność potwierdzają konieczność dążenia do poszerza-
nia instrumentarium kapitału finansowego oraz jego dywer-
syfikacji bazującej na zasobach różnych kategorii podmiotów 
zaliczanych do różnych sektorów własnościowych.

Innowacje – w dużym stopniu zmieniają zakres, sposób 
oddziaływania oraz znaczenie w wyniku oddziaływania roz-
patrywanych megatrendów. Transformacja i wynikająca z niej 
restrukturyzacja gospodarcza prowadzi do wzrostu znaczenia 
innowacji, które stają się podstawowym czynnikiem budowa-
nia długookresowych przewag konkurencyjnych. Postmoder-
nizacja i związany z nią rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 
charakterystyczny dla współczesnego etapu rozwoju kapi-
talizmu kognitywnego, wskazuje na innowacje jako na pod-
stawowy czynnik rozwoju. Ogrywają one podstawową rolę 
w tworzeniu warunków dla poprawy elastyczności gospodar-
ki zwiększając jej odporność poprzez łączenie wiedzy, umie-
jętności i  kompetencji mieszkańców oraz ich zdolności do 
kreacji efektów sieciowych ze swoim bliższym i dalszym oto-
czeniem. Integracja gospodarcza ułatwia dyfuzję innowacji, 
zwiększając zasięg powiązań kooperacyjnych, które wzmac-
niają konkurencyjność terytoriów skutkując zarówno pozy-
tywnymi, jak i  negatywnymi konsekwencjami. Te pierwsze 
wiążą się z poprawą sytuacji ekonomocznej, co niestety bar-
dzo często ogranicza się do wzmacniania terytoriów silnych, 
stanowiących bieguny rozwoju. Te drugie wynikają z wystę-
powania w wielu przypadkach luki umiejętności i technolo-
gii uniemożliwiającej szybkie i  łatwe nawiązanie kontaktów 
kooperacyjnych, co sprzyja w przypadku obszarów słabszych 
ekonomicznie w  popadaniu przez nie w  pułapkę średniego 
wzrostu. Globalizacja, która kreując nowy wymiar przestrzeni 
ekonomicznej charakteryzującej się występowaniem powią-
zań o coraz większym zasięgu i zakresie z jednej strony wyko-
rzystuje innowacje do budowania tego środowiska poprzez 
wykorzystanie technologii ICT, a z drugiej strony sprzyja ich 
powstawaniu przy wykorzystywaniu ogólnoświatowego ryn-
ku pracy poprzez m.in. offshore outsourcing. 

W warunkach wskazanych oddziaływań zewnętrznych in-
terwencja obecnej polityki regionalnej odbywa się zgodnie 
z podejściem zorientowanym terytorialnie (place-based policy) 
akcentującym znaczenie specyfiki lokalnych zasobów w kształ-
towaniu kapitału terytorialnego (Churski, 2018b). Dotych-
czasowa praktyka działań wykorzystujących przedmiotowe 
podejście do skutecznych i efektywnych działań prorozwojo-
wych jest dalece niezadawalająca. Można wręcz stwierdzić, że 
wszyscy wiedzą na czym ono polega ale nikt nie wie jak zasto-
sować je w praktyce programując środki publiczne na pozio-
mie europejskim, krajowym i regionalnym. W tych okoliczno-
ściach warto rozważyć pewne modyfikacje dotychczasowych 
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rozwiązań (patrz rycina 1). Oddziaływanie na czynniki rozwoju 
regionalnego powinno z jednej strony uwzględniać wskazane 
wcześniej ich przemiany zachodzące pod wpływem oddzia-
ływania megatrendów przemian społeczno-gospodarczych, 
a z drugiej strony powinno bazować na identyfikacji ich skła-
dowych na najniższym możliwym poziomie terytorialnym re-
gionu, na którym tworzą one środowisko dla życia mieszkań-
ców i prowadzenia działalności gospodarczej. Od nich zależy 
bowiem poziom i warunki życia mieszkańców regionów oraz 
jego atrakcyjność jako miejsca lokalizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej. Czynniki rozwoju regionu należy 
traktować bowiem jako wypadkową czynników rozwoju jego 
terytoriów składowych adaptując na poziom regionalny obo-
wiązujące od początku przełomu XX i XXI wieku panujące na 
gruncie polityki regionalnej przeświadczenie, że rozwój obsza-
rów większych jest efektem rozwoju ich składowych a nie od-
wrotnie. Fundamentem niniejszej propozycji jest, nawiązująca 
do założeń teorii rozwoju endogenicznego, koncepcja kapita-
łu terytorialnego, który postrzega się jako bazowy dla rozwoju 
każdego obszaru (Camagni, 2008). Rozumie się go jako meta-
czynnik stanowiący wypadkową stanu, przemian i oddziaływa-
nia elementarnych czynników rozwoju budujących jego struk-
turę relacyjną. Struktura ta obejmuje zarówno relacje wiążące 
elementarne czynniki rozwoju, które domykają się w granicach 
danego terytorium i stanowią o wewnętrznej komplementar-
ności kapitału terytorialnego, jak również relacje przestrzenne 
określające z  jednej strony stopień domknięcia kapitału tery-
torialnego, a  z  drugiej strony jego oddziaływanie na bliższe 
i  dalsze otoczenie4. Komplementarne współwystępowanie 
i  wzajemne przenikanie (w  tym w  formie relacyjnych aspek-
tów identyfikowanych jako czynniki kapitałów) tak wskazane 

4 Należy podkreślić, że kapitał terytorialny nie jest prostą sumą czyn-
ników rozwoju, a opiera się na ich wzajemnym przenikaniu oraz kom-
plementarności tworzącej środowisko dla procesów rozwojowych. 

wcześniej zbiory czynników tworzą specyficzne warunki dla 
inicjowania i  przebiegu procesów rozwojowych poszczegól-
nych obszarów. W  procesach tych obok zasobów o  charak-
terze domkniętym wewnętrznie, odpowiadających przede 
wszystkim za ekonomię/przestrzeń miejsc (space of places), 
bardzo istotne znaczenie posiadają te z  nich, które ponadto 
przyjmują i/lub generują dyfuzję procesów rozwojowych sta-
nowiącą podstawę dla kształtowania się ekonomii/przestrzeni 
przepływów (space of flows) (Krugman, 1995; Hudson, 2004; 
Castells, 2004). Dzięki procesom dyfuzji zachodzącym w  ra-
mach wewnętrznych relacji funkcjonalnych domykających się 
w granicach danego terytorium kształtuje się relacyjność kapi-
tału terytorialnego determinowana wzajemnymi powiązania-
mi i zależnościami czynników rozwoju występujących w jego 
granicach. Dyfuzja procesów rozwojowych dotyczy jednak 
również relacji zewnętrznych. W  ich konsekwencji z  jednej 
strony terytorium oddziałuje na swoje bezpośrednie otocze-
nie, dla którego stanowi ono rdzeń/biegun rozwoju, a z drugiej 
strony przyjmuje ono oddziaływania zewnętrzne, najczęściej 
z  nadrzędnych ośrodków/biegunów rozwoju, co bezpośred-
nio bazuje na efektach aglomeracji i prawidłowościach polary-
zacji i dyfuzji rozwoju stanowiących ważny element koncepcji 
nowej geografii ekonomicznej (Krugman, 1991a; 1991b; 1995, 
Krugman 2010). Kluczowe znaczenie dla przebiegu i efektów 
wskazanych prawidłowości posiada instytucjonalizacja rozwo-
ju i rozwój instytucjonalny. Instytucjonalizacja rozwoju związa-
na jest z tworzeniem i funkcjonowaniem instytucji koordynują-
cych programowanie, realizację i ewaluację procesów rozwoju. 
Konkretyzują się one m.in. w formie struktur organizacyjnych 
administracji i  instytucji publicznych. Rozwój instytucjonalny 
bazuje na normach, wartościach, modelach zachowań, repre-
zentowanych zarówno przez pojedynczych interesariuszy, jak 
i  ich grupy charakteryzujące się zróżnicowanym poziomem 
sformalizowania organizacyjno-instytucjonalnego i  różnym 

Ryc. 1. Model operacyjnej konkretyzacji czynników rozwoju w nowym podejściu zorientowanym terytorialnie
Źródło: Opracowanie własne. 
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poziomem zakorzenienia (Williamson, 1975; 1985; North, 
1990). Identyfikacja czynników rozwoju oraz planowanie i re-
alizacja działań interwencyjnych ukierunkowanych na ich 
tworzenie i/lub wzmacnianie przy uwzględnieniu wskazanych 
prawidłowości powinno odbywać się w  różnych przekrojach 
przestrzennych, w  granicach określonych zasięgiem relatyw-
nie silnych relacji funkcjonalnych. Tak rozumiany kapitał tery-
torialny i jego uwarunkowania są kształtowane zarówno przez 
spontaniczne zmiany rozwojowe, jak i sterowalne działania in-
terwencyjne. Należy podkreślić, że interwencja rozwojowa re-
alizowana z uwzględnieniem identyfikacji specyfiki czynników 
rozwoju tworzących kapitał terytorialny poszczególnych ob-
szarów może być realizowana w praktyce jedynie w sytuacji za-
pewnienia pełnej samodzielności samorządów terytorialnych 
i wdrażaniu elastycznych instrumentów sterowania na szczeblu 
unijnym i krajowym. Wymaga to tym samym pełnego wyko-
rzystania koncepcji multilevel governance przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady „think globally, act locally”5 oraz ograni-
czeniu roli państwa oraz UE do działań koordynacyjno-kon-
trolnych. Wydaje się, że najlepszym narzędziem dla realizacji 
przedmiotowego planu jest idea zintegrowanego planowania 
rozwoju, opierająca się na oddolnym (bootom-up) modelu pla-
nowania strategicznego i  przestrzennego dostosowanym do 
specyfik i potencjałów poszczególnych terytoriów. Implemen-
tacja przedstawionych założeń nie będzie łatwa, a w obecnym 
okresie zmasowanego ataku na politykę spójności w ramach 
toczącej się dyskusji politycznej na temat przyszłości Wspólno-
ty (White Paper…, 2017) może stanowić prawdziwe wyzwanie. 
Jej skutecznemu wykorzystaniu nie sprzyjają również w Polsce 
uwarunkowania krajowe. Promowane przez rząd wzmacnianie 
roli państwa, w tym centralizacja wielu kompetencji realizowa-
na pod hasłem ograniczania „rozdrobnienia instytucjonalne-
go” oraz przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu m.in. 
tzw. „korporacji samorządowych” stanowią najlepsze potwier-
dzenie obecnych tendencji politycznych (Morawiecki, 2017). 
Jednak pokonanie tych wyzwań, poprzez oczekiwaną przez 
wszystkich zmianę obecnych ram polityki spójności (Schne-
ider, 2017), jak się wydaje może stanowić podstawowy waru-
nek dla skuteczności działań interwencyjnych finansowanych 
z europejskich środków publicznych, a tym samym przyszłości 
polityki spójności po 2020  roku. Warunkuje to również przy-
szłość i efektywność polityki regionalnej w Wielkopolsce. 
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Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie prezentowanego 
podczas subregionalnych spotkań diagnostycznych ma-
teriału dotyczącego ogólnej oceny sytuacji społeczno-go-
spodarczej poszczególnych części Wielkopolski. Artykuł jest 
jednocześnie wyrazem praktycznego wykorzystania opra-
cowania pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego 

województwa wielkopolskiego 20171, przygotowanego przez 
Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Tery-
torialnego (WROT) w maju br., w którym przybliżono sytuację 
społeczno-gospodarczą regionu z wyróżnieniem skali kontra-
stów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzen-
nych w układzie powiatowym.

Informacje zawarte w  Opracowaniu stanowią wstęp do 
szczegółowej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa wielkopolskiego, która będzie stanowiła pod-
stawę dla dalszych prac nad nową strategią rozwoju, pozwa-
lającą m.in. odpowiednio ukierunkować tematycznie i teryto-
rialnie interwencję publiczną. 

W  Analizie wykorzystano autorskie podejście do podzia-
łu administracyjnego województwa na powiaty. Ze względu 
na fakt, iż występowanie miast na prawach powiatu i otacza-
jących je powiatów z  siedzibami władz w  tych pierwszych 
często zniekształca rzeczywisty obraz zróżnicowania Wielko-
polski, uniemożliwiając prawidłową interpretację zaprezen-
towanych w tym układzie danych, dla potrzeb analizy doko-
nano technicznego połączenia określonych jednostek. Tak 
stało się w  przypadku: POZNANIA (miasto Poznań i  powiat 
poznański), KALISZA (miasto Kalisz i powiat kaliski), KONINA 
(miasto Konin i powiat koniński) oraz LESZNA (miasto Leszno 
oraz powiat leszczyński). 

Przyjęta w  Opracowaniu metodyka oceny poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego powiatów opierała się na 
syntetycznych wskaźnikach statystycznych odnoszących 
się do sześciu wyodrębnionych obszarów/dziedzin rozwoju, 
tj.  GOSPODARKA, DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY, EDUKACJA, 
JAKOŚĆ ŻYCIA, JAKOŚĆ PRZESTRZENI (ryc.  1-6), które anali-
zowano w  oparciu o  wyselekcjonowane wskaźniki szczegó-
łowe, odzwierciedlające sytuację (potencjał) powiatów w po-
szczególnych aspektach rozwoju. Podstawowym źródłem 

1 Opracowanie jest aktualizacją/kontynuacją przygotowanej 
w  2015 roku Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego woje-

wództwa wielkopolskiego 2015. Pełna wersja opracowania dostępna 
na stronie internetowej WROT: www.wrot.umww.pl. 

danych wykorzystanych w obliczeniach był Bank Danych Lo-
kalnych GUS. Zakres czasowy analiz odnosił się natomiast do 
2016 roku.

Punktem wyjścia dla zaawansowanych analiz, związanych 
z  wyznaczeniem mierników syntetycznych, było zbadanie 
stopnia skorelowania przyjętych zmiennych i eliminacja tych, 
które zawierały powtarzające się informacje. Za maksymalny 
poziom współczynnika korelacji, powyżej którego odrzuco-
no wskaźniki wybrane wstępnie do analizy, przyjęto wartość 
r  =  75%. Na podobnej zasadzie wyeliminowano zmienne 
cechujące się zbyt niskim współczynnikiem zmienności (po-
niżej 5%). W ten sposób liczba wskaźników uwzględnionych 
w  dalszych analizach zmniejszyła się z  38 do 33 (wskazano 
je w dalszej części artykułu). Kolejnym elementem prac było 
przeprowadzenie normalizacji zmiennych poprzez standary-
zację ich wartości z uwzględnieniem podziału na stymulan-
ty i  destymulanty. Pozwoliła ona na doprowadzenie warto-
ści zmiennych do postaci porównywalnej. Następnie na ich 
bazie obliczono dla każdej analizowanej jednostki – w  od-
niesieniu do każdego z  wyznaczonych obszarów rozwoju 
– cząstkowe mierniki syntetyczne (metodą porządkowania 
liniowego Juliana Perkala). W oparciu o ich wartości jednostki 
te przyporządkowano (w każdej z dziedzin) do czterech grup 
poziomu rozwoju: A – bardzo wysokiego poziomu rozwoju, 
B – wysokiego poziomu rozwoju, C – przeciętnego poziomu 
rozwoju, D – niskiego poziomu rozwoju. Działanie to pozwo-
liło więc określić poziom rozwoju poszczególnych części re-
gionu w odniesieniu do wszystkich analizowanych dziedzin, 
w  tym stworzyć rankingi powiatów, ukazując tym samym 
wieloaspektowe przestrzenne zróżnicowanie województwa 
w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego.

Kolejnym etapem, a  zarazem kluczowym elementem 
analizy, było wyznaczenie na podstawie mierników cząstko-
wych jednego globalnego miernika syntetycznego poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego dla każdego z powiatów 
(ryc. 7). Miernik globalny jest średnią arytmetyczną mierni-
ków cząstkowych, a jego wartość świadczy o kompleksowym 
potencjale danej jednostki. Jego wyznaczenie (podobnie jak 
w  przypadku mierników cząstkowych) pozwoliło na pogru-
powanie powiatów do czterech grup poziomu rozwoju i na 
stworzenie ogólnego rankingu jednostek (opierającego się 
na szerokim zestawie cech charakteryzujących poziom roz-
woju), szeregującego je od tych najatrakcyjniejszych, z  naj-
większymi potencjałami i  perspektywami rozwoju (bieguny 
wzrostu), do najsłabiej rozwiniętych, o najmniejszych możli-
wościach rozwojowych (peryferia).
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Ocena poziomu rozwoju Wielkopolski 
w układzie dziedzin i w ujęciu ogólnym

Obszar GOSPODARKA
ZMIENNE SYNTETYCZNEGO MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  

(S – stymulanta):

• Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców (S)

• Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (S)

• Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca (S)

• Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na 1 mieszkańca (S)

• Łączne dochody budżetów JST na 1 mieszkańca (S)

Ryc. 1. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa 
wielkopolskiego w dziedzinie GOSPODARKA
Źródło: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 

wielkopolskiego 2017. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 
Poznań. 2018.

Analiza zróżnicowania województwa wielkopolskiego 
w obszarze GOSPODARKA wskazała, że wśród jednostek wy-
różniających się korzystną sytuacją w  tym zakresie przewa-
żały powiaty zlokalizowane w  Centralnej i  Zachodniej Wiel-
kopolsce, natomiast w przypadku pozostałych części regionu 
jedynie pojedyncze jednostki zakwalifikowały się do grup 
bardzo wysokiego lub wysokiego poziomu rozwoju (pozo-
stałe cechowały się względnie niekorzystną sytuacją). W  tej 
sferze rozwoju na tle województwa pozytywnie wyróżniały 
się przede wszystkim POZNAŃ, powiaty wrzesiński i kępiński, 
a następnie powiat szamotulski, KONIN i LESZNO. Na drugim 
biegunie rozwoju znalazły się natomiast powiaty: złotowski, 
kolski (najsłabiej rozwinięte gospodarczo jednostki – grupa 
D), słupecki i rawicki (grupa C), których wspólną cechą jest lo-
kalizacja na obrzeżach województwa.

Analizując zmiany jakie nastąpiły w  latach 2014 i  2016 
w  przynależności do poszczególnych grup rozwoju, należy 
zwrócić uwagę na znaczny awans (do grupy bardzo wysokie-
go rozwoju) powiatów wrzesińskiego (m.in. w wyniku lokali-
zacji na jego obszarze znaczących inwestycji zagranicznych) 
i  kępińskiego (korzystającego z  bliskości Wrocławia) oraz na 
spadek do grupy niskiego poziomu rozwoju powiatu kolskie-
go (czego przyczyną może być jego peryferyjne położenie 
oraz ogólne problemy restrukturyzacji gospodarki w Wielko-
polsce Wschodniej). Zmianom nie uległa natomiast pozycja 

POZNANIA, będącego w dalszym ciągu liderem rankingu, oraz 
pozycja powiatu złotowskiego, który po raz kolejny charakte-
ryzował się najgorszą sytuacją gospodarczą w regionie.

Obszar DEMOGRAFIA
ZMIENNE SYNTETYCZNEGO MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  

(S – stymulanta; D – destymulanta):

• Gęstość zaludnienia na 1 km2 (S)

• Urodzenia żywe na 1 000 ludności (S)

• Zgony na 1 000 ludności (D)

• Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 ludności (S)

Ryc. 2. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa 
wielkopolskiego w dziedzinie DEMOGRAFIA
Źródło: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 

wielkopolskiego 2017. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 
Poznań. 2018.

Analiza zróżnicowania Wielkopolski w  dziedzinie DEMO-
GRAFIA uwidoczniła podział województwa na dwie charak-
terystyczne części. Pierwsza z  nich, o  względnie wysokim 
potencjale demograficznym, obejmuje znaczną część Wielko-
polski Centralnej i Zachodniej, ze szczególnie wyróżniającymi 
się in plus POZNANIEM oraz powiatami: grodziskim, średzkim 
i LESZNEM. Pozostała część regionu (Wielkopolska Północna, 
Wschodnia i Południowa) stanowiła obszar o względnie nie-
korzystnej sytuacji demograficznej (poza powiatami kępiń-
skim i  ostrowskim). Jednostkami o  najniższych wartościach 
miernika były w tej sferze powiaty: chodzieski, czarnkowsko-
-trzcianecki oraz kolski. Wartym uwagi jest także relatywnie 
niski poziom rozwoju jednostek zawierających w  swych ob-
szarach subregionalne ośrodki wzrostu (z wyjątkiem LESZNA).

W porównaniu do 2014 roku istotne zmiany w tej dziedzi-
nie rozwoju odnotowano w grupach o przeciętnym i niskim 
poziomie rozwoju, nie zmienił się natomiast skład jedno-
stek przypisanych do grupy bardzo wysokiego i  wysokiego 
poziomu rozwoju. W tym względzie warta podkreślenia jest 
w  szczególności odnotowana poprawa sytuacji w  KALISZU 
i  powiecie pilskim (awans do grupy przeciętnego poziomu 
rozwoju). 
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Obszar RYNEK PRACY
ZMIENNE SYNTETYCZNEGO MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  

(S – stymulanta; D – destymulanta):

• Stopa bezrobocia rejestrowanego (D)

• Odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 
1 rok (D)

• Pracujący na 1 000 ludności (S)

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (S)

Ryc. 3. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa 
wielkopolskiego w dziedzinie RYNEK PRACY
Źródło: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 

wielkopolskiego 2017. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 
Poznań. 2018.

W obszarze RYNEK PRACY najkorzystniejszą sytuacją w re-
gionie odznaczała się środkowo-zachodnia część Wielkopolski 
Centralnej, a także znaczny obszar Wielkopolski Południowej 
oraz część powiatów położonych w Wielkopolsce Północnej 
i  Zachodniej. Wśród jednostek o  najwyższym poziomie roz-
woju, obok POZNANIA, wymienić można powiaty: nowoto-
myski, szamotulski, LESZNO, pleszewski, ostrowski i kępiński. 
Bardzo niekorzystnie w tej sferze wypadła natomiast Wielko-
polska Wschodnia, skupiająca powiaty (poza tureckim) osią-
gające najniższe wartości miernika. Ostatni w klasyfikacji był 
KONIN, który wyróżniał się (obok powiatu kolskiego) szcze-
gólnie negatywnie wśród całej zbiorowości, uwzględniając 
także wartości każdej ze zmiennych składowych. 

Rozpatrując zmiany jakie odnotowano w latach 2014-2016 
w zakresie przynależności powiatów do poszczególnych grup 
poziomu rozwoju uwagę zwraca przesunięcie powiatu sza-
motulskiego i LESZNA z grupy A do B oraz powiatów: gnieź-
nieńskiego, jarocińskiego i  wągrowieckiego z  grupy D do C. 
Jedyny wyjątek przejścia do grupy skrajnej (niskiego poziomu 
rozwoju) odnotowano w przypadku powiatu średzkiego.

Obszar EDUKACJA
ZMIENNE SYNTETYCZNEGO MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  

(S – stymulanta):

• Uczniowie szkół ogólnokształcących na 10 tys. mieszkań-
ców (S)

• Zdawalność egzaminów maturalnych w  liceach ogólno-
kształcących (S)

• Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponad-
gimnazjalnych zawodowych (S)

• Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczą-
cych się języka obcego (S)

• Absolwenci techników w  liczbie absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych (S)

• Udział uczniów szkół podstawowych uczących się języka 
angielskiego w ramach nauczania obowiązkowego (S)

Ryc. 4. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa 
wielkopolskiego w dziedzinie EDUKACJA
Źródło: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 

wielkopolskiego 2017. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 
Poznań. 2018.

Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego regionu 
w obszarze EDUKACJA ukazała diametralnie inny obraz Wiel-
kopolski niż w pozostałych dziedzinach rozwoju. W tym przy-
padku dużym potencjałem charakteryzowały się powiaty kon-
centrujące się przede wszystkim w Wielkopolsce Południowej, 
Wschodniej i Zachodniej, natomiast w przypadku Wielkopol-
ski Centralnej i Północnej tylko pojedyncze jednostki osiągały 
wysokie wartości miernika. W  tym zakresie szczególnie ko-
rzystną sytuację odnotowano w powiatach: wrzesińskim, słu-
peckim, tureckim, ostrowskim, KALISZ oraz jarocińskim. Jed-
nostkami o najniższych wartościach miernika były natomiast 
powiaty: obornicki, średzki, rawicki oraz złotowski.

Jeśli chodzi o zmiany jakie zaobserwowano w Wielkopol-
sce (w porównaniu do 2014 roku) to w 2016 roku uwidacznia 
się jeszcze większa koncentracja jednostek grupy A w połu-
dniowo-wschodniej części regionu, a  także spadek powiatu 
złotowskiego do grupy niskiego poziomu rozwoju (kosztem 
pleszewskiego i szamotulskiego).
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Obszar JAKOŚĆ ŻYCIA
ZMIENNE SYNTETYCZNEGO MIERNIKA CZĄSTKOWEGO 

(S – stymulanta; D – destymulanta):

• Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (S)

• Przychodnie na 10 tys. ludności (S)

• Ludność na ogólnodostępną aptekę (D)

• Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (S)

• Dzieci w  placówkach wychowania przedszkolnego na 
1 000 dzieci w wieku 3-5 lat (S)

• Samochody osobowe na 1 000 ludności (S)

• Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1 000 mieszkańców (D)

• Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem (S)

• Liczba osób przypadająca na 1 placówkę biblioteczną (D)

Ryc. 5. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa 
wielkopolskiego w dziedzinie JAKOŚĆ ŻYCIA
Źródło: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 

wielkopolskiego 2017. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 
Poznań. 2018.

W  przypadku dziedziny JAKOŚĆ ŻYCIA uwagę zwraca 
przede wszystkim pas powiatów położonych wzdłuż północ-
no-wschodniej granicy województwa (obejmujący północną 
część Wielkopolski Północnej, wschodnią część Wielkopolski 
Centralnej i Wielkopolskę Wschodnią – poza powiatem słu-
peckim), charakteryzujących się względnie najniższym po-
ziomem rozwoju. Z  kolei relatywnie wysoką jakością życia 
mieszkańców odznaczały się ponownie obszary Wielkopolski 
Zachodniej, środkowo-zachodnia część Wielkopolski Cen-
tralnej oraz większość powiatów Wielkopolski Południowej. 
Najwyższe wartości miernika osiągały powiaty: POZNAŃ, ple-
szewski, ostrzeszowski, nowotomyski i LESZNO, natomiast na 
drugim biegunie rozwoju znalazły się powiaty: wągrowiecki, 
gnieźnieński, złotowski, pilski oraz wrzesiński (który w  do-
tychczasowych klasyfikacjach zaliczany był najczęściej do 
grupy wysokiego bądź bardzo wysokiego poziomu rozwoju).

Porównując zróżnicowanie Wielkopolski występujące 
w  2016 roku z  sytuacją z  2014 roku można zauważyć, iż ze-
stawienie jednostek wyróżniających się pozytywnie i  nega-
tywnie na tle regionu nie uległo dużym zmianom. Wśród tych 
pierwszych (grupa A) pojawił się dodatkowo jedynie powiat 
ostrzeszowski (kosztem kępińskiego i  gostyńskiego), nato-
miast grono powiatów z grupy D „zasilił” powiat złotowski. 

Obszar JAKOŚĆ PRZESTRZENI
ZMIENNE SYNTETYCZNEGO MIERNIKA CZĄSTKOWEGO  

(S – stymulanta):

• Drogi powiatowe i  gminne o  twardej nawierzchni na 
100 km2 (S)

• Mieszkania nowe oddane do użytkowania na 1 000 miesz-
kańców (S)

• Lesistość w % (S)

• Udział obszarów prawnie chronionych w  powierzchni 
ogółem (S)

• Odsetek ludność korzystającej z oczyszczalni ścieków (S)

Ryc. 6. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne województwa 
wielkopolskiego w dziedzinie JAKOŚĆ PRZESTRZENI
Źródło: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 

wielkopolskiego 2017. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 
Poznań. 2018.

Poziom zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielko-
polski w  ostatnim analizowanym obszarze – JAKOŚĆ PRZE-
STRZENI wskazuje na najmniejszą korelację przestrzenną 
analizowanej sytuacji. Zarówno grupy powiatów o  bardzo 
wysokim, jak i o niskim poziomie rozwoju nie stanowiły w tej 
sferze jednorodnych skupisk powiatów, lecz były rozlokowa-
ne punktowo na obszarze praktycznie całego regionu. Na tle 
województwa pozytywnie wyróżniała się ponownie Wielko-
polska Centralna, a także Wielkopolska Północna, gdzie duża 
część powiatów należała do grupy bardzo wysokiego lub 
wysokiego poziomu rozwoju. Pewne zgrupowanie powia-
tów o  względnie korzystnej sytuacji zaobserwowano także 
w Wielkopolsce Południowej, natomiast w  pozostałych czę-
ściach regionu tylko pojedyncze jednostki odznaczały się wy-
soką jakością przestrzeni. Wśród powiatów cechujących się 
najwyższym poziomem rozwoju wskazać należy: POZNAŃ, 
LESZNO oraz powiaty ostrzeszowski i  międzychodzki, nato-
miast wśród jednostek o  najniższym poziomie rozwoju po-
wiaty: kolski, grodziski, pleszewski, turecki, rawicki i słupecki.

Trudność w  jednoznacznym określeniu obszarów ce-
chujących się wysokim lub niskim poziomem rozwoju ma 
także odniesienie w zmianach jakie odnotowano względem 
2014 roku. O ile praktycznie poza jednym wyjątkiem (powia-
tem międzychodzkim, który zastąpił wrzesiński) powtórzyła 
się lista powiatów z grupy najwyższego poziomu rozwoju, to 
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już zestawienie powiatów z grupy niskiego poziomu rozwoju 
okazuje się zupełnie inne (w gronie sześciu powiatów powtó-
rzyły się tylko dwa – kolski i grodziski).

Globalny miernik syntetyczny rozwoju 
społeczno-gospodarczego
Wyniki osiągane przez analizowane jednostki w sześciu opisa-
nych wyżej dziedzinach rozwoju (w ujęciu częściowym) zna-
lazły odzwierciedlenie w globalnym mierniku syntetycznym, 
który jest podstawowym elementem analizy ogólnego zróż-
nicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski pod wzglę-
dem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza 
jego wartości pozwala zidentyfikować kilka prawidłowości 
dotyczących przestrzennych różnic w rozwoju województwa 
wielkopolskiego.

Ryc. 7. Globalny miernik syntetyczny poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego w Wielkopolsce w układzie powiatów
Źródło: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 

wielkopolskiego 2017. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 
Poznań. 2018.

W  pierwszej kolejności uwagę zwracają obszary bardzo 
wysokiego i wysokiego poziomu rozwoju, które skupiają się – 
co nie jest zaskoczeniem – przede wszystkim w Wielkopolsce 
Centralnej, a także Wielkopolsce Zachodniej i Południowej. Do 
jednostek o najwyższym poziomie rozwoju należały: POZNAŃ, 
LESZNO i  powiat wrzesiński, a  w  dalszej kolejności powiaty: 
szamotulski, nowotomyski, kępiński, wolsztyński, ostrowski, 
ostrzeszowski, grodziski oraz międzychodzki. POZNAŃ był 
bezapelacyjnym liderem zestawienia, dla którego obliczona 
wartość miernika zdecydowanie odbiegała od pozostałych 

jednostek. Potwierdza to dominujący, nieporównywalny z in-
nymi częściami regionu, potencjał bieguna wzrostu jakim jest 
metropolia poznańska. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, 
iż poza POZNANIEM wśród jednostek charakteryzujących się 
obecnością dużego ośrodka miejskiego (co najmniej o poten-
cjale ośrodka subregionalnego) jedynie w przypadku LESZNA 
(2. miejsce) i  powiatu ostrowskiego (8.  miejsce) poziom roz-
woju określony został jako wysoki bądź bardzo wysoki. W po-
zostałych przypadkach jednostki, na obszarze których zlokali-
zowane są większe miasta znalazły się na dalszych miejscach 
w klasyfikacji powiatów (12. KALISZ, 18. powiat pilski, 24. KO-
NIN i 26. powiat gnieźnieński).

Przeprowadzone analizy potwierdziły również inne, mniej 
pozytywne, przypuszczenia, iż obszary o niskim poziomie roz-
woju skupiają się przede wszystkim w Wielkopolsce Wschod-
niej i Północnej, a w dalszej kolejności w Wielkopolsce Cen-
tralnej (głównie jej północno-wschodniej części), Zachodniej 
i Południowej. Do jednostek o najniższym poziomie rozwoju 
należały bowiem powiaty kolski i złotowski, a następnie: wą-
growiecki, rawicki, chodzieski, gnieźnieński, słupecki, KONIN, 
turecki i  czarnkowsko-trzcianecki. Warto zaznaczyć, że nie-
korzystna sytuacja Wielkopolski Wschodniej wynika w dużej 
mierze z  postępujących na tym obszarze zmian gospodar-
czych związanych ze stopniowym ograniczeniem działalno-
ści tamtejszych elektrowni i hut oraz zasilających je kopalni 
węgla brunatnego. 

*****
Przeprowadzone analizy, dotyczące zarówno cząstkowych 
mierników syntetycznych, jak i globalnego miernika, w znacz-
nej mierze potwierdzają powszechnie występujące opinie 
o dużym zróżnicowaniu poziomu rozwoju społeczno-gospo-
darczego poszczególnych części Wielkopolski. Wskazują one 
z jednej strony na istnienie w regionie biegunów wzrostu cha-
rakteryzujących się ponadprzeciętnymi wartościami wskaź-
ników, natomiast z  drugiej na występowanie tzw. peryferii, 
dla których wspólnym mianownikiem było często położenie 
w konkretnej części województwa. Niewątpliwie na tle regio-
nu wyróżniała się Wielkopolska Centralna z  POZNANIEM na 
czele, który w  większości analiz przodował nad pozostałym 
obszarem świadcząc o swoim nieporównywalnie wysokim po-
tencjale rozwojowym i potwierdzając, że jest w dalszym ciągu 
motorem napędowym, na którym opiera się rozwój całego 
regionu. Natomiast na drugim biegunie rozwoju znajdował 
się nadal obszar Wielkopolski Wschodniej i  Północnej, który 
często charakteryzował się najgorszymi wynikami w regionie. 
Jest to z pewnością obszar problemowy, który wymaga szcze-
gólnej uwagi i odpowiednio ukierunkowanej (uwzględniają-
cej specyfikę tego obszaru) interwencji publicznej. 
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Tomasz Kuźniar, Paweł Krysztafkiewicz
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Kluczowe problemy kształtowania przestrzeni Wielkopolski

Kształtowanie i  prowadzenie polityki przestrzennej w  woje-
wództwie stanowi jedno z  najistotniejszych zadań samorządu 
regionalnego. Problematyka planowania przestrzennego na 
poziomie regionalnym została umocowana zarówno w ustawo-
dawstwie regulującym zakres działania samorządu wojewódz-
twa, jak i określającym zasady planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z  obowiązującymi przepisami samo-

rząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim 

w  zakresie zagospodarowania przestrzennego1, w  szczególności 
poprzez sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, prowadzenie analiz i studiów, opracowywanie kon-

cepcji i programów oraz sporządzanie audytu krajobrazowego2.
Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki 

kształtowania przestrzeni regionu jest plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa. Dokument ten określa politykę 
przestrzenną, docelową strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
regionu oraz działania służące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych. Plan zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa wypełnia poziom pośredni pomiędzy koncepcją prze-
strzennego zagospodarowania kraju a  studiami uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Doku-
ment ten, wspólnie ze strategią, stanowi integralny element sys-
temu planowania rozwoju regionu. Kluczową rolą dokumentu 
jest tym samym realizacja wymiaru terytorialnego strategicznych 
celów rozwojowych województwa, z uwzględnieniem aspektów 
ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. 

Określenie polityki przestrzennej wymaga szczegółowego 
rozpoznania uwarunkowań, zdiagnozowania problemów oraz 
potrzeb i możliwości rozwoju istotnych dla całego województwa 
i  poszczególnych jego części. Celem planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa jest zatem określenie preferencji 
i  ograniczeń wynikających z  sieci osadniczej, środowiska przy-
rodniczego, dziedzictwa kulturowego, komunikacji, infrastruk-
tury technicznej czy bezpieczeństwa publicznego dla rozwoju 
zróżnicowanych form zagospodarowania przestrzeni. Wskazanie 
potencjałów i barier stanowić powinno podstawę prowadzenia 
efektywnej polityki samorządu regionalnego.

Sieć osadnicza
Sieć osadnicza Wielkopolski charakteryzuje się dużą regularno-
ścią, wynikającą z  przestrzennego rozmieszczenia i  hierarchii 
jednostek osadniczych. Równomierne rozlokowanie miast peł-
niących określone funkcje społeczno-gospodarcze zapewnia 
dobrą dostępność mieszkańców do najbliższych ośrodków ob-
sługi. Najważniejszą rolę pełnią największe miasta wojewódz-
twa, o  silnym potencjale demograficznym, stanowiące główne 
centra rozwoju poszczególnych części regionu, uzupełnione sie-
cią miast powiatowych i ośrodków gminnych.

1 Art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zmianami)
2 Art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

Wśród kluczowych problemów rozwojowych wskazać należy 
stały odpływ mieszkańców z  obszarów położonych peryferyj-
nie względem stolicy województwa, wynikający z ograniczonej 
dostępności do miejsc pracy czy świadczenia usług. Największa 
dynamika i zakres przekształceń sieci osadniczej obserwowany 
jest jednak na obszarach podmiejskich wokół Poznania, Kalisza 
i Ostrowa Wielkopolskiego oraz, w nieco mniejszym natężeniu, 
wokół Gniezna, Leszna, Konina i  Piły. Na skutek suburbanizacji 
maleje liczba ludności największych ośrodków miejskich, z rów-
noczesnym wzrostem ich liczby na obszarach sąsiednich gmin. 
Zjawisko to niesie za sobą szereg problemów wynikających z dy-
namicznego rozwoju terenów zurbanizowanych, z rozproszoną 
i chaotyczną zabudową. Rozpraszanie zabudowy skutkuje prze-
kształceniami cennych terenów rolniczych i  leśnych, podnosi 
koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej i komu-
nikacyjnej, prowadzi do powstania konfliktów przestrzennych 
na styku różnych form użytkowania, a  także przyczynia się do 
znacznego obciążenia sieci drogowej. 

Celem polityki przestrzennej w  zakresie kształtowania sieci 
osadniczej jest poprawa powiązań funkcjonalno-przestrzen-
nych największych miast regionu z  ich otoczeniem oraz wska-
zanie preferencji i ograniczeń dla rozwoju struktur osadniczych, 
uwzględniających dobrą dostępność do publicznego transportu 
zbiorowego, rozbudowę układu drogowego i sieci infrastruktury 
technicznej, a  przede wszystkim ochronę terenów najcenniej-
szych pod względem przyrodniczym przed presją inwestycyjną. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie prze-
sądza o przeznaczeniu terenów, a jedynie wskazuje obszary o naj-
większych predyspozycjach i barierach dla rozwoju zainwestowa-
nia, określając dla nich zasady zagospodarowania, które stanowić 
powinny podstawę dla ustalania kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej gmin. 

Środowisko przyrodnicze
Wielkopolska może poszczycić się znacznym udziałem obszarów 
objętych formami ochrony przyrody, wśród których wskazać na-
leży: parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajo-
brazu czy obszary Natura 2000, obejmujące najatrakcyjniejsze 
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny, wymaga-
jące szczególnej ochrony przed intensyfikacją zainwestowania. 
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest zachowanie i  określenie 
szczególnych zasad zagospodarowania dla istniejących korytarzy 
ekologicznych, stanowiących naturalne łączniki umożliwiające 
migracje zwierząt pomiędzy poszczególnymi cennymi przyrod-
niczo obszarami. Działania te stanowić powinny podstawę do 
stworzenia spójnego systemu przyrodniczego województwa, 
mającego priorytetowe znaczenie dla prawidłowego funkcjono-
wania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej.

Istotnym problemem środowiska jest niekorzystny stan i  ja-
kość zasobów wodnych, zwłaszcza w  środkowej i  wschodniej 
części regionu. Wynika on głównie z niekorzystnych uwarunko-
wań klimatycznych, jak i  niskich zdolności retencyjnych. Polity-
ka przestrzenna w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 



Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer X (2018) lipiec–grudzień

16

Ryc. 1. Sieć osadnicza województwa wielkopolskiego
Źródło: Opracowanie własne WBPP
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Ryc. 2. Środowisko przyrodnicze województwa wielkopolskiego
Źródło: Opracowanie własne WBPP
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powinna koncentrować się na poprawie jakości wód, ograni-
czaniu ich zużycia na cele gospodarcze, rozwoju małej retencji, 
a  w  szczególności na ochronie istniejących zasobów wodnych 
przed zanieczyszczeniem. Nie bez znaczenia pozostaje koniecz-
ność poprawy jakości powietrza czy eliminacji hałasu, zwłaszcza 
na obszarach zurbanizowanych.

Pomimo iż województwo wielkopolskie charakteryzuje się 
średnią jakością i  zasobnością gleb, region jest ważnym produ-
centem żywności, mogącym poszczycić się jednym z  najwyż-
szych w skali kraju poziomem produkcji rolnej. Intensywny rozwój 
rolnictwa, szczególnie w  południowo-zachodniej części Wielko-
polski, stanowi kluczowy argument dla zachowania istniejących 
gruntów rolnych i dalszego rozwoju konkurencyjnych form pro-
dukcji, w oparciu o korzystne uwarunkowania przyrodnicze, wy-
soką kulturę rolną i rozwinięty przemysł rolno-spożywczy.

Wielkopolska jest ponadto regionem bogatym w zasoby złóż 
kopalin, w  tym przede wszystkim surowców energetycznych, 
będących podstawą rozwoju działalności górniczej. W  oparciu 
o  udokumentowane złoża węgla brunatnego, we wschodniej 
części regionu funkcjonuje przemysł paliwowo-energetyczny. 
Zasoby węgla brunatnego ulegają jednak stopniowemu wyczer-
paniu, a uruchamianie kolejnych odkrywek wiąże się z określo-
nymi skutkami dla środowiska przyrodniczego, co w  perspek-
tywie najbliższych lat wymagać będzie zmiany dotychczasowej 
struktury gospodarczej. Co prawda, zasobne złoża kopaliny wy-
stępują także w  innych częściach regionu, jednak ze względu 
na istniejące zainwestowanie, konieczność zachowania gleb dla 
celów produkcji rolnej i  potrzebę ochrony zasobów wodnych, 
wymagają podjęcia strategicznych przesądzeń planistycznych 
co do możliwości ich gospodarczego wykorzystania.

Celem planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa jest identyfikacja obszarów i określenie działań o najistotniej-
szym znaczeniu dla zachowania i poprawy jakości środowiska. Ich 
wdrożenie następować powinno przede wszystkim w planowaniu 
miejscowym poprzez ochronę obszarów ważnych dla funkcjono-
wania systemu przyrodniczego województwa, ustalanie kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanych 
złóż kopalin czy istniejących terenów rolniczych, a także wprowa-
dzanie zasad ochrony poszczególnych elementów środowiska 
i eliminacji zagrożeń.

Dziedzictwo kulturowe
Obszar województwa wielkopolskiego związany jest z początka-
mi Państwa Polskiego, czego wyrazem jest niezwykłe bogactwo 
dziedzictwa kulturowego. Wśród najistotniejszych elementów 
wymienić należy liczne obszary i  obiekty zabytkowe, skupione 
głównie na trasie Szlaku Piastowskiego, w  Poznaniu, Gnieźnie 
czy na Ostrowie Lednickim. Ze względu na szczególną wartość 
historyczną, osiem obiektów z  terenu Wielkopolski uznanych 
zostało za Pomniki Historii. W przestrzeni regionu wyróżniają się 
ponadto obszary o wysokich wartościach kulturowych, takie jak 
Mickiewiczowski Park Kulturowy, Park Krajobrazowy im. gen. De-
zyderego Chłapowskiego, czy Dolina Noteci.

Przez obszar województwa przebiegają liczne szlaki kultu-
rowe o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i  regionalnym, 
prowadzące przez najatrakcyjniejsze tereny związane z wielowie-
kową historią Wielkopolski. W  granicach regionu zlokalizowane 
są ponadto ważne obiekty kultu religijnego, jak Sanktuarium Ma-
ryjne w  Licheniu Starym czy najstarsze na świecie Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu oraz szereg innych, istotnych dla zachowania 
tożsamości regionalnej Wielkopolan. Województwo jest także 
miejscem organizacji dorocznych spotkań młodzieży chrześci-
jańskiej na Polach Lednickich.

Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski stanowi istotny poten-
cjał dla rozwoju działalności kulturowej i  turystycznej. Poprawa 
jakości przestrzeni, szczególnie na obszarach o najwyższych war-
tościach dziedzictwa kulturowego, stanie się ważnym impulsem 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Dobra kultury materialnej 
i niematerialnej mogą stanowić dotychczas niedoceniany poten-
cjał dla rozwoju, nie tylko największych miast regionu, ale także 
obszarów położonych z dala od głównych szlaków turystycznych.

Celem planowania regionalnego w  zakresie ochrony dzie-
dzictwa kulturowego jest przede wszystkim wskazanie najbar-
dziej wartościowych w skali województwa obiektów i obszarów 
zabytkowych, określenie zasad ich ochrony i zagospodarowania 
otoczenia dla zapewnienia właściwej ekspozycji w przestrzeni.

Komunikacja
Jednym z  głównych czynników rozwoju jest sprawnie funkcjo-
nujący system komunikacyjny. Warunkuje on możliwość oddzia-
ływania centrów rozwoju na otoczenie oraz zapewnia dostęp-
ność województwa i poszczególnych jego części zarówno w skali 
regionalnej, jak i w relacjach krajowych i międzynarodowych.

Wielkopolska może poszczycić się dobrze rozwiniętą siecią 
drogową, której podstawę stanowią główne drogi krajowe, uzu-
pełnione siecią dróg wojewódzkich. Do najważniejszych elemen-
tów układu drogowego należą autostrada A2 i drogi ekspresowe, 
zapewniające powiązania regionu z sąsiednimi województwami. 
Istotnym problem jest jednak brak spójnej sieci dróg szybkiego 
ruchu. Kluczową inwestycją, wymagającą szybkiej realizacji, jest 
droga ekspresowa S11, łącząca północ i południe regionu ze sto-
licą województwa.

Wśród innych priorytetów w zakresie rozwoju sieci drogowej 
wskazać należy na niewystarczającą liczbę obwodnic w ciągach 
najważniejszych dróg krajowych i wojewódzkich, co w kontek-
ście stale wzrastającego ruchu kołowego powoduje coraz więk-
sze zatłoczenie komunikacyjne na terenach zurbanizowanych. 
Istotnym zagadnieniem jest ponadto konieczność domknięcia 
układu pierścieni drogowych wokół Poznania, którego zadaniem 
jest poprawa dostępności obszarów podmiejskich położonych 
po północno-wschodniej stronie stolicy województwa.

Województwo charakteryzuje się dość gęstą siecią szlaków 
kolejowych o  zróżnicowanym znaczeniu dla transportu. Istnie-
jący układ linii kolejowych zapewnia powiązania wewnątrzre-
gionalne stolicy województwa ze wszystkimi największymi 
miastami regionu i  kraju. Pomimo znacznego zdekapitalizowa-
nia infrastruktury kolejowej, w  ostatnich latach podjęto szereg 
inwestycji służących zwiększeniu przepustowości linii, poprawie 
dostępności kolei jako alternatywy dla innych środków transpor-
tu oraz skracaniu czasu podróży i poprawie jakości przewozów. 
Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla zapewnienia obsługi 
największych ośrodków miejskich regionu. Budowa sprawnego, 
a przede wszystkim konkurencyjnego systemu transportu zbio-
rowego, powinna stać się kluczem do rozwiązania problemów 
przeciążenia istniejącej sieci drogowej.

Niewykorzystany pozostaje potencjał śródlądowych dróg 
wodnych. Pomimo że przez obszar województwa przebiega 
droga wodna Warty, Noteci i  Kanału Ślesińskiego, znaczenie 
transportu wodnego jest właściwie marginalne. Podejmowane 
są jednak liczne inicjatywy związane z rozbudową infrastruktury, 
sprzyjającej szerszemu wykorzystaniu Wielkiej Pętli Wielkopol-
skiej dla celów turystycznych i transportowych.

Polityka przestrzenna w zakresie rozwoju systemów komuni-
kacji ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczenie terenów 
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Ryc. 3. Dziedzictwo kulturowe województwa wielkopolskiego
Źródło: Opracowanie własne WBPP
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Ryc. 4. System komunikacyjny w województwie wielkopolskim
Źródło: Opracowanie własne WBPP
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dla realizacji poszczególnych planowanych inwestycji. Celem 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest 
określenie docelowego układu transportowego poprzez wskaza-
nie orientacyjnych przebiegów dróg, linii kolejowych, lokalizacji 
lotnisk, portów czy centrów logistycznych, których szczegółowa 
lokalizacja rozstrzygana będzie na dalszych etapach planowania 
przestrzennego. Jest to zadanie o tyle istotne, że brak zachowa-
nia rezerw terenowych skutkować może w przyszłości brakiem 
możliwości lub znacznym wzrostem kosztów realizacji najważ-
niejszych przedsięwzięć komunikacyjnych, służących rozwojowi 
całego województwa.

Infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna stanowi jeden z  podstawowych ele-
mentów zagospodarowania przestrzennego województwa. 
Celem polityki przestrzennej jest zapewnienie niezawodności 
dostaw wody i  energii, warunkującej dalsze funkcjonowanie 
i  rozwój społeczno-gospodarczy Wielkopolski. Stale wzrastają-
ce zapotrzebowanie na energię elektryczną, gazową czy paliwa 
płynne wymaga dostosowania istniejących sieci i  urządzeń do 
najwyższych standardów.

Wielkopolska pełni ważną rolę w produkcji energii elektrycz-
nej. We wschodniej części regionu funkcjonuje Zespół Elektrow-
ni Pątnów – Adamów – Konin S.A. (ZE PAK), będący jednym z naj-
większych wytwórców energii elektrycznej w  kraju. Pomimo iż 
województwo posiada rozwinięty system elektroenergetyczny, 
najważniejszym priorytetem pozostaje budowa i uruchomienie 
układów oraz ciągów przesyłowych sieci elektroenergetycznych 
najwyższych napięć w układzie wschód – zachód i północ – po-
łudnie. Inwestycje te pozwolą na zmianę strukturalną zasilania 
województwa, w  tym umożliwią realizację nowego połączenia 
transgranicznego oraz poprawią zdolności przesyłowe energii 
elektrycznej. 

Wśród innych priorytetów inwestycyjnych wskazać należy 
ponadto potrzebę rozbudowy sieci gazowej na terenach po-
zbawionych obecnie dostaw gazu. Istotną kwestią jest również 
zapewnienie właściwego odbioru i  oczyszczania ścieków oraz 
zagospodarowanie i odzysk odpadów.

Istotnym celem rozwoju województwa jest zwiększenie wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii, stąd konieczne jest 
wskazanie preferencji i  ograniczeń lokalizacyjnych. Co praw-
da niemalże cała Wielkopolska posiada stosunkowo korzystne 
warunki środowiskowe dla rozwoju energetyki wiatrowej, sło-
necznej czy geotermalnej, to jednak ważnym czynnikiem lokali-
zacyjnym może być potencjał przestrzeni terenów poeksploata-
cyjnych we wschodniej części regionu. Ze względu na dokonane 
przekształcenia tereny te posiadają ograniczone możliwości dla 
wprowadzania nowej zabudowy, zaś z  uwagi na rozbudowaną 
infrastrukturę techniczną charakteryzują się najlepszą dostępno-
ścią do sieci elektroenergetycznej.

Rolą planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa jest identyfikacja wszystkich planowanych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. Poprzez określenie orientacyjnych przebie-
gów sieci i  lokalizacji urządzeń, a  także wskazanie ograniczeń 
w  zagospodarowaniu terenów położonych w  ich bezpośred-
nim sąsiedztwie, możliwe będzie wyeliminowanie konfliktów 

przestrzennych, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych i  te-
renach cennych przyrodniczo. Zachowanie niezbędnych rezerw 
terenowych w dokumentach planistycznych poziomu lokalnego 
pozwoli na sprawną realizację inwestycji i ograniczy negatywne 
skutki ich oddziaływania na otoczenie.

Obronność i bezpieczeństwo publiczne
Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Wielkopol-
ski stanowi jeden z nadrzędnych celów polityki przestrzennej. 

W  granicach województwa zlokalizowany jest szereg obiek-
tów wojskowych i cywilnych, dla których z jednej strony konieczne 
jest zapewnienie niezawodności funkcjonowania, a z drugiej eli-
minowanie konfliktów w przestrzeni wynikających z sąsiedztwa 
innych form zagospodarowania. W tym celu w zagospodarowa-
niu przestrzennym konieczne jest uwzględnienie ustanowionych 
stref ochronnych obiektów wojskowych, obszarów ograniczone-
go użytkowania i stref ograniczonego zainwestowania.

Istotnym zagadnieniem jest ochrona przeciwpowodziowa. 
Co prawda możliwość wystąpienia powodzi w  województwie 
wielkopolskim dotyczy stosunkowo niewielkich obszarów, 
a skala tego zjawiska przeważnie nie przybiera wymiarów klęski 
żywiołowej, jednak ważne jest podejmowanie działań ukierun-
kowanych na ograniczanie zagrożenia i  ryzyka powodziowego, 
przede wszystkim poprzez podnoszenie zdolności retencyjnych 
zlewni, budowę obiektów przeciwpowodziowych oraz wyklu-
czenie nowego i ograniczanie już istniejącego zagospodarowa-
nia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Konieczne 
jest ponadto uwzględnianie ograniczeń wynikających z ruchów 
masowych ziemi. Obszary te mają stosunkowo niewielki zasięg 
przestrzenny, jednak niewłaściwa ingerencja w istniejące struk-
tury geologiczno-gruntowe może spowodować poważne zagro-
żenia dla ludzi i ich mienia.

Polityka przestrzenna w  zakresie obronności i  bezpieczeń-
stwa publicznego ma za zadnie wskazanie ograniczeń w zago-
spodarowaniu wynikających z  występowania obiektów i  ob-
szarów ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, a także 
określenie terenów, na których mogą występować konflikty 
przestrzenne związane z funkcjonowaniem istniejących i plano-
wanych inwestycji.

*****
Wskazane elementy zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa wielkopolskiego stanowią jedynie wybrane przy-
kłady zagadnień i  problemów będących przedmiotem polityki 
rozwoju. Pomimo iż nie wszystkie zagadnienia znajdują się 
w zakresie kompetencji samorządu regionalnego, celem polity-
ki przestrzennej jest integracja działań podejmowanych przez 
podmioty na różnych szczeblach zarządzania. Określenie usta-
leń, postulatów, predyspozycji i ograniczeń określonych w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego województwa służyć ma 
wskazaniu pożądanych kierunków zmian w kształtowaniu struk-
tury przestrzennej poszczególnych obszarów oraz zapewnieniu 
warunków przestrzennych dla realizacji poszczególnych przed-
sięwzięć i koordynacji polityk rozwojowych służących rozwojowi 
całego województwa.
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Ryc. 5. Infrastruktura techniczna w województwie wielkopolskim
Źródło: Opracowanie własne WBPP
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Ryc. 6. Obronność i bezpieczeństwo publiczne w województwie wielkopolskim
Źródło: Opracowanie własne WBPP
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Mocne i słabe strony Wielkopolski – analiza zawartości 
lokalnych dokumentów strategicznych

Wstęp
Analizy mocnych i  słabych stron Wielkopolski można doko-
nać na wiele sposobów. Najczęściej wykorzystuje się w tym 
celu dostępne dane statystyczne lub prowadzi badania tere-
nowe (np. wywiady z przedstawicielami samorządów). Jeżeli 
wykorzystuje się materiały zastane, to ich katalog wypełniają 
przede wszystkim ekspertyzy, raporty, sprawozdania. Artykuł 
przedstawia wyniki analizy lokalnych dokumentów strate-
gicznych. Tego rodzaju materiał jest „niezwykle wdzięczny”, 
ponieważ stanowi syntezę wielu opracowań, jednocześnie 
jest wynikiem konsultacji społecznych i przedmiotem odpo-
wiedzialności władz lokalnych.

Do analizy zebrano dokumenty strategiczne poszczegól-
nych gmin i powiatów, dostępne na stronach internetowych 
jednostek samorządowych (tj. obowiązujące strategie rozwo-
ju, programy rozwoju lokalnego). Łącznie przeanalizowano 
198 dokumentów: 27 w Wielkopolsce Zachodniej, 34 w Wiel-
kopolsce Wschodniej, 30 w Wielkopolsce Północnej, 48 w Wiel-
kopolsce Południowej i 59 w Wielkopolsce Centralnej. Skupio-
no się na zawartości części diagnostycznej tych dokumentów 
(głównie analizy SWOT) oraz poszukiwano w nich informacji/
przypadków występujących najczęściej, czyli powtarzające się 
– i tym samym charakterystyczne dla danego obszaru regionu 
– potencjały (mocne strony) i problemy (słabe strony). Domi-
nujące przypadki uporządkowano w grupy tematyczne: prze-
strzeń i komunikacja, środowisko, gospodarka, infrastruktura 
i usługi, kapitał ludzki, kapitał społeczny.

Przestrzeń i komunikacja
W  niemal wszystkich strategiach podkreśla się specyficzne 
położenie gmin w przestrzeni regionu. Uwzględnia się poło-
żenie względem jednostki miejskiej, z  punktu widzenia do-
stępności do usług podstawowych i wyższego rzędu, wzglę-
dem układu komunikacyjnego drogowego i  kolejowego, 
bliskości terenów zielonych i  cennych kulturowo. Centralna 
Wielkopolska pod tym kątem ma przewagę konkurencyjną 
(z  potencjałem gospodarczym, intelektualnym czy instytu-
cjonalnym), stanowiąc równocześnie obszar o  największej 
w  regionie dynamice rozwoju społeczno-gospodarczego, 
atrakcyjne miejsce w skali województwa pod względem loka-
lizacji inwestycji krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej (tzw. renta położenia).

Za wyjątkiem Wielkopolski Centralnej i  Wschod-
niej, pozostałe obszary postrzegają się jako peryferyjne 

w województwie. W Wielkopolsce Południowej i Zachodniej 
podkreśla się peryferyjność względem Poznania, a  w  Wiel-
kopolsce Północnej peryferyjne położenie w skali całego re-
gionu. Jednocześnie w strategiach wyróżnia się pozytywnie 
bliskość dużych ośrodków miejskich takich jak Poznań, Ka-
lisz, Ostrów Wielkopolski, Leszno, które dysponują miejscami 
pracy i  szerokim wachlarzem usług. Pomimo powszechnej 
krytyki zjawiska suburbanizacji, część gmin ościennych widzi 
korzyści z osiedlania się mieszkańców miast na swoim tere-
nie. Z  kolei sąsiedztwo ze znaczącymi w  skali kraju metro-
poliami takimi jak wrocławska, zielonogórska, łódzka, a  tak-
że warszawska, toruńska, czy berlińska wywołuje określone 
konsekwencje w  układzie powiązań funkcjonalnych. Stolice 
tych regionów identyfikowane są jako ośrodki intensywnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego, atrakcyjne rynki pracy, 
nauki i biznesu. Dzielą do nich stosunkowo małe odległości 
i łączy z nimi dobre skomunikowanie.

Samorządy za potencjał regionu uznają dobre powiązania 
komunikacyjne, szczególnie drogowe i kolejowe, rozwiniętą 
sieć dróg i liczne ścieżki rowerowe. Dla Północnej i Wschod-
niej Wielkopolski charakterystyczne jest występowanie szla-
ków wodnych. W całym regionie rozbudowuje się sieć inter-
netowa. Z drugiej strony, rozwinięta sieć dróg lokalnych nie 
jest w  pełni wykorzystana przez niedostatecznie rozwiniętą 
komunikację publiczną. Bardzo często w  dokumentach lo-
kalnych wskazywano na niedostosowanie oferty transportu 
zbiorowego (autobusowego i kolejowego) do potrzeb miesz-
kańców oraz małą liczbę powiązań kolejowych. Komunikacja 
publiczna jest dobrze oceniana jedynie na obszarze miasta 
Poznania. Potencjałem w Centralnej Wielkopolsce są porozu-
mienia transportowe między sąsiadującymi gminami i spójna 
polityka parkingowa na obszarze Metropolii Poznańskiej.

Problemem jest z  kolei zły stan techniczny części infra-
struktury drogowej i  okołodrogowej (np. zaniedbane szlaki 
i ścieżki rowerowe). W Wielkopolsce odnotować można coraz 
większą liczbę ścieżek rowerowych, ale bardzo często wiele 
z nich koncentruje się w „jednym miejscu” – sieć ścieżek ro-
werowych jest słabo rozwinięta. W  Północnej i  Wschodniej 
Wielkopolsce zaznacza się słabo rozwinięty transport wod-
ny. W  strategiach poruszano także kwestie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wskazując na liczne „wąskie gardła”, małą 
liczbę punktów oświetleniowych wzdłuż dróg i  ulic, niewy-
starczającą liczbę obwodnic dla ruchu tranzytowego przez 
miasta, zły stan przejazdów kolejowych oraz kolizyjne prze-
jazdy kolejowe. Narażone na hałas są gminy leżące w pobliżu 
dróg szybkiego ruchu, autostrad i lotniska. Nadal odczuwa się 
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niski poziom cyfryzacji instytucji publicznych takich jak szko-
ły czy urzędy. Nie wszędzie jest dobry zasięg telefonii komór-
kowej i Internetu. 

Środowisko
Każda część Wielkopolski może pochwalić się walorami przy-
rodniczymi i krajobrazowymi. Na Wschodzie regionu atutem 
jest obecność złóż naturalnych, geotermalnych. Wielkopolska 
Północna podkreśla lesistość, czyste środowisko i wysoką ja-
kość powietrza jako wynik niskiej urbanizacji i degradacji śro-
dowiska naturalnego. W Wielkopolsce Południowej mówi się 
o bogatych zasobach leśnych i  terenach zielonych, czystym 
środowisku na obszarach pozaprzemysłowych. W  Wielko-
polsce Zachodniej z kolei wskazuje się na bioróżnorodność, 
głównie za sprawą dobrej struktury zadrzewień i zakrzewień 
śródpolnych. Wielkopolska Centralna podkreśla potencjał dla 
rozwoju turystyki pobytowej i wędrownej (liczne obszary ob-
jęte ochroną, kompleksy leśne i jeziora).

Do słabych stron należą powszechnie identyfikowany de-
ficyt wody, niska jakość wód podziemnych i  powierzchnio-
wych oraz słabej jakości gleby (głównie wskazywane w Wiel-
kopolsce Północnej i Centralnej). Problem zanieczyszczonego 
powietrza opisywany jest przede wszystkim w Wielkopolsce 
Wschodniej, chociaż czynne kotłownie domowe opalane od-
padami to problem całego regionu. Sprawy nie ułatwia niska 
świadomość ekologiczna mieszkańców, objawiająca się także 
licznymi dzikimi wysypiskami śmieci. Obserwuje się dewa-
stację obszarów zielonych, w tym lasów, w szczególności ze 
względu na antropopresję związaną z ruchem turystycznym 
oraz powiększającym się areałem terenów mieszkaniowych.

Gospodarka 
Wielkopolska zachęca inwestorów atrakcyjnymi terenami 
inwestycyjnymi, a  w  strategiach podkreślana jest otwartość 
władz na nowe inwestycje. W częściach centralnej, wschod-
niej i  zachodniej regionu potencjał stanowią aktywne orga-
nizacje okołobiznesowe i  rozwijające się usługi finansowe. 
Na podstawie analizy lokalnych dokumentów można wyróż-
nić specyficzne profile gospodarcze różnych części regionu. 
Na Północy podkreśla się rolę turystyki i  agroturystyki, na 
Wschodzie Wielkopolski znaczenie przemysłu paliwowo- 
-energetycznego (np. dla rozwoju branż obsługujących ten 
przemysł), na Zachodzie – rozwój sektora rolniczego, nato-
miast na Południu z jednej strony mówi się o korzystnych wa-
runkach dla produkcji rolniczej, z drugiej – o zróżnicowanym 
profilu gospodarczym przy jednoczesnej specjalizacji. Obszar 
Centralny charakteryzuje stosunkowo zróżnicowana branżo-
wa struktura przedsiębiorstw i duża aktywność inwestycyjna, 
w tym z udziałem kapitału zagranicznego.

Słabą stroną dla większości gmin z  różnych części Wiel-
kopolski jest brak kapitału inwestycyjnego i inwestorów oraz 
konkurencja między gminami w walce o ich pozyskanie. Po-
tencjałem jest posiadanie terenów inwestycyjnych, ale słabo-
ścią ich niepełne uzbrojenie. W przypadku rolnictwa problem 
stanowi duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i  niska 
efektywność w rolnictwie (szczególnie w północnej części re-
gionu). Niemal w każdej analizowanej strategii uwypukla się 
kwestię słabej promocji gospodarczej gmin.

Wcześniej wspomniano o  profilach gospodarczych róż-
nych części Wielkopolski. Należy wyjaśnić, że są to pewne 
uogólnienia, które nie uwzględniają całkowicie specyfiki tych 
obszarów choć jak wiadomo w rzeczywistości Wielkopolska 
jest bardziej różnorodna niż pięciopozycyjne sprofilowanie. 
Na przykład w Wielkopolsce Zachodniej przeważają gminy, 
w których dynamika rozwoju sektora rolniczego jest ponad-
przeciętna i przeciętna. Ale nie w każdej gminie z  tej części 
regionu odpowiada rozwój oparty na rolnictwie. W lokalnych 
dokumentach strategicznych można odnaleźć informacje 
wskazujące, że ze względu na wysoką bonitację gleb wystę-
pują trudności z włączeniem gruntów pod inwestycje gospo-
darcze, a  liczba terenów inwestycyjnych mogłaby być więk-
sza. Jednak sprofilowanie jest wynikiem prostego zliczenia 
najczęściej pojawiających się problemów w danej dziedzinie. 
Stąd w  analizowanym materiale np. z  obszaru Wielkopolski 
Zachodniej wyróżnia się wątek sektora rolniczego. 

Zachód regionu cechują bogate tradycje rolnicze, wysoka 
kultura rolna, rozwój grup producentów rolnych i spółdziel-
czość gminna. Atutem jest wysoki potencjał produkcyjny go-
spodarstw rolnych i rosnąca liczba gospodarstw dużych. Rol-
nictwo Wielkopolski Zachodniej definiuje zmechanizowane 
rolnictwo, z dobrze doposażonymi gospodarstwami rolnymi, 
rozwinięta hodowla, przemysł spożywczy, tradycje sadowni-
czo-ogrodnicze, produkcja biokomponentów. Należy jednak 
wyjaśnić, że choć rośnie liczba gospodarstw wielkoobszaro-
wych, to nadal przeważają gospodarstwa małoobszarowe, 
z czym wiążą się trudności w zbycie małych ilości produktów 
rolnych, niska skłonność do innowacji rolników. Zbyt słabo 
rozwija się działalność pozarolnicza, np. agroturystyka, za-
pewniająca dodatkowe źródła dochodu. Z jednej strony roz-
wój rolnictwa wielkoobszarowego jest pożądany, z  drugiej 
strony generuje problemy zanieczyszczeń z gospodarstw wy-
sokotowarowych, zakładów trzody chlewnej i  drobiarskich. 
Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia z  zakładów prze-
twórstwa zlokalizowanych w centrach miejscowości. 

W  Wielkopolsce Wschodniej występują duże złoża su-
rowców naturalnych (tj. węgla brunatnego, kruszywa natu-
ralnego, piasków kwarcowych, surowców ilastych do pro-
dukcji ceramiki budowlanej, wód geotermalnych i  torfów). 
Odkrywkowa działalność wydobywcza, jaką prowadzi się 
w  tej części regionu, na długi czas zmieniła jej otoczenie. 
Tereny pokopalniane rekultywuje się i  szuka się dla nich 
nowego profilu zagospodarowania. Początkowo były re-
kultywowane przez zalesianie, częściowo zalewanie wodą, 
organizowanie rodzinnych ogrodów działkowych, czy in-
frastruktury rekreacyjno-sportowej. Aktualnie aktywizuje 
się je głównie w celach turystycznych. Natomiast w związ-
ku z występowaniem na tym obszarze rozbudowanej sieci 
przesyłowej istnieją dobre warunki do rozwoju alternatyw-
nych źródeł energii (np. biogazownie, farmy wiatrowe, ko-
lektory społeczne, geotermia). Jednocześnie często wska-
zywanym problemem jest uzależnienie lokalnej gospodarki 
od górnictwa odkrywkowego – monofunkcyjny charakter 
gospodarki powoduje, że duża liczba mieszkańców posiada 
specyficzne umiejętności i kwalifikacje. Podkreśla się także 
niekorzystny wpływ przemysłu energetyczno-paliwowego 
na środowisko i krajobraz, protesty mieszkańców (głównie 
rolników) związane z rozwojem nowych odkrywek, czy bu-
dową farm wiatrowych.
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W Wielkopolsce Południowej wymienia się korzystne wa-
runki dla produkcji rolniczej, wskazując przede wszystkim 
warzywnictwo, ogrodnictwo, hodowlę zwierząt i ekologiczne 
rolnictwo. Podkreślane jest występowanie specjalizacji go-
spodarczych, np. działalność wykorzystująca zaawansowane 
technologie i  innowacje (w  ośrodkach wzrostu), przemysł 
meblarski, produkcja ogrodniczo-rolnicza, przetwórstwo. 
Istotną rolę w  tej części Wielkopolski pełni Aglomeracja Ka-
lisko-Ostrowska (AKO), która obejmuje 42% gmin zlokalizo-
wanych w  subregionie (21  gmin spośród 50 ogółem). Siłą 
AKO jest zdywersyfikowana działalność gospodarcza, przy 
jednoczesnej specjalizacji (przemysł lotniczy, automatyka, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, sektor zaawansowanych 
technologii), a także podstrefy specjalnych stref ekonomicz-
nych oraz funkcjonowanie klastrów. Słabą stroną gospodar-
ki jest z kolei duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz 
niechęć przedsiębiorców do wspólnych inicjatyw gospodar-
czych i sieciowania.

Wielkopolskę Północną charakteryzują dobre warunki do 
rozwoju turystyki i agroturystyki, zróżnicowane dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze, współpraca placówek kultury, spor-
tu i turystyki z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie 
rośnie presja rozbudowy i modernizacji infrastruktury rekre-
acyjnej, gdyż notuje się braki w bazie noclegowej i gastrono-
micznej.

Centrum Wielkopolski jest wielobranżowe. Zaznacza się 
w  nim obecność Poznania nastawionego głównie na han-
del, usługi finansowe, edukacyjne, rynku nieruchomości. 
Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości tworzy dostęp 
do instytucji otoczenia biznesu, jednostek prowadzących 
działalność B+R, obecności strefy aktywności gospodarczej, 
a  w  samym Poznaniu także możliwości skorzystania z  miej-
skiego systemu wspierania przedsiębiorczości. Z  położenia 
w pobliżu autostrady A2 korzystają gminy z południowej czę-
ści powiatu poznańskiego oraz powiatów wrzesińskiego i no-
wotomyskiego – podkreśla się w  nich wysoką atrakcyjność 
inwestycyjną oraz lokalizację dużych przedsiębiorców. Gmi-
ny oddalone od Poznania i głównych szlaków skupiają się na 
rozwoju przetwórstwa rolnego, rzemiosła, turystyki, przemy-
słu drzewnego i leśnego. Część gmin leżąca przy wschodniej 
i zachodniej granicy obszaru centralnego rozwija się w sek-
torze rolniczym (produkcja rolna, przemysł rolno-spożywczy, 
przetwórstwo płodów rolnych). Problemem są jednak prze-
ciętne warunki dla produkcji rolniczej i znaczne dysproporcje 
przestrzenne w stopniu rozwoju gospodarczego.

Infrastruktura i usługi
W  Wielkopolsce notuje się wysoki poziom zwodociągowa-
nia, rozwiniętą sieć kanalizacyjną i elektroenergetyczną, upo-
rządkowaną gospodarkę odpadami (m.in. przez wdrażanie 
systemu selektywnej zbiórki odpadów). W  każdym rejonie 
Wielkopolski istnieje potencjał do wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii (OZE). Choć ogólnie chwali się rozwój 
infrastruktury komunalnej, to jednocześnie notuje się niewy-
starczające skanalizowanie poza obszarami miejskimi, a w sa-
mych miastach przestarzałość urządzeń kanalizacji deszczowej 
i  sanitarnej. Niewielkie zainteresowanie instalacjami prosu-
menckimi i OZE spowodowane jest głównie wysokimi koszta-
mi inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Niski poziom rozwoju sieci gazowej i  sieci energooszczędne-
go oświetlenia podkreślano szczególnie w  północnej części 
Wielkopolski (choć na niedostatecznie rozwiniętą sieć gazową 
zwracały uwagę także gminy leżące w Centralnej Wielkopolsce 
poza aglomeracją poznańską). Na obszarach intensywnych 
procesów suburbanizacyjnych odnotowuje się konieczność 
ponoszenia wysokich nakładów na infrastrukturę techniczną 
z uwagi na ciągły napływ ludności i rozpraszanie zabudowy. 

Osobnej uwagi wymaga kwestia budownictwa mieszka-
niowego, którą porusza się bardzo często w Centralnej Wiel-
kopolsce. Stanowi on atrakcyjny rynek mieszkaniowy nie 
tylko ze względu na dobrze oceniane warunki życia, ale tak-
że rezerwy gruntów pod budownictwo i  stosunkowo niskie 
ceny gruntów poza powiatem poznańskim (w szczególności 
wskazują na to powiaty gnieźnieński, szamotulski, wrzesiń-
ski). Często powtarzającym się w dokumentach problemem 
w  miastach jest zły stan zasobów komunalnych, zadłużenie 
lokali komunalnych (także socjalnych), a także ich niewystar-
czająca liczba w stosunku do zapotrzebowania na mieszkania 
w Poznaniu. Znaczny popyt na lokale powoduje wytyczanie 
coraz mniejszych działek budowlanych, projektowanie „cia-
snej” zabudowy, przewidującej niewiele przestrzeni publicz-
nej, w tym urządzonej zieleni.

Dość często mówi się o dobrze zorganizowanej i  funkcjo-
nującej podstawowej opiece zdrowotnej, przy jednoczesnym 
podkreślaniu słabego dostępu do opieki specjalistycznej. 
Wprawdzie sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich zapewnia 
mieszkańcom gmin ościennych szerszy dostęp do usług spo-
łecznych (oświata, ochrona zdrowia, kultura i rozrywka), jednak 
ze względu na problemy z  komunikacją, jest on stosunkowo 
ograniczony. W Wielkopolsce Wschodniej i Centralnej wskazu-
je się na niedostateczną liczbę żłobków, niedobór liczby miejsc 
w  żłobkach oraz przedszkolach. Generalnie brakuje infra-
struktury i  usług dostosowanych do zmian demograficznych 
jak starzenie się społeczeństwa, migracje (chodzi tu głównie 
o braki w zasobach mieszkaniowych, szczególnie niedorozwój 
mieszkalnictwa wielorodzinnego). W bardzo wielu budynkach 
użyteczności publicznej występują bariery architektoniczne. 
Z  jednej strony podkreśla się w  miarę dobrze rozwinięte in-
stytucje opieki społecznej, z drugiej wskazuje na takie proble-
my jak niewystarczająca oferta usług dedykowanych osobom 
starszym (m.in. opieki długoterminowej), ubogim (m.in. brak 
mieszkań socjalnych, chronionych), niewystarczająca liczba 
placówek wsparcia dziennego, specjalistycznych usług opie-
kuńczych (m.in. ośrodków dla ofiar przemocy w rodzinie). 

W niemal wszystkich strategiach lokalnych mówi się o bo-
gatej ofercie kulturalnej, turystycznej i sportowej. Jednocze-
śnie nie w pełni wykorzystuje się istniejące walory naturalne 
do rozwoju turystyki, brakuje infrastruktury noclegowej i re-
kreacyjnej, na obszarach wiejskich – bazy gastronomicznej, 
gospodarstw agroturystycznych; prowadzi się niedostatecz-
ną promocję działań i wydarzeń kulturalnych. Sprawia to, że 
w  Wielkopolsce najbardziej popularną formą turystyki jest 
turystyka jednodniowa. W centralnej części regionu wyróżnia 
się problem sezonowości i tranzytowego charakteru turystyki. 
Istniejące obiekty kulturalno-turystyczne wymagają moder-
nizacji. W bardzo wielu dokumentach za atut uznaje się liczne 
świetlice wiejskie, jednocześnie równie często podkreślany 
jest problem z  niewykorzystaniem tych obiektów. Brakuje 
wykwalifikowanych menadżerów kultury i  profesjonalnych 
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animatorów sportu. Słabo rozwinięty jest amatorski ruch ar-
tystyczny.

W  Wielkopolsce mieszka się dobrze. Notuje się stosun-
kowo dobrą jakość życia codziennego. Pozytywnie postrze-
ganym czynnikiem jest wysokie poczucie bezpieczeństwa 
osobistego/ fizycznego. Inaczej przedstawia się sytuacja z po-
czuciem bezpieczeństwa socjalnego. Niemal w całej Wielko-
polsce poza częścią centralną zwraca się uwagę na problem 
niskich dochodów.

Kapitał ludzki
W  wielu dokumentach podkreślana jest rola kapitału ludz-
kiego w  rozwoju gmin. Wielkopolanie są pracowici, przed-
siębiorczy, co uwidacznia się w  rozwoju drobnej i  średniej 
przedsiębiorczości. Wskazuje się na względną lojalność pra-
cowników i  niskokosztowość siły roboczej, dobrze rozwi-
niętą bazę edukacyjną, obecność szkół wyższych i  zawodo-
wych w  stolicach subregionów (te aspekty podkreślane są 
w  szczególności w Wielkopolsce Zachodniej i  Południowej), 
dość często wymieniany jest dobry poziom edukacji. Poznań 
i Gniezno określane były w różnych strategiach mianem waż-
nych ośrodków akademickich – podkreślano zalety płynące 
z lokalizacji w pobliżu tych ośrodków z uwagi na dostęp do 
szkolnictwa wyższego, rozwiniętą sieć szkolnictwa i znaczny 
potencjał naukowy w Poznaniu.

Najczęstszym problemem wskazywanym w tej dziedzinie 
było niedopasowanie umiejętności zawodowych do potrzeb 
rynku pracy. Często wskazywano na braki w  infrastrukturze 
oświaty oraz nierównomierny dostęp do szkolnictwa. Prze-
jawiały się one w negatywnych ocenach stanu technicznego 
szkół, niedoposażeniem sal, brakiem infrastruktury sportowej, 
niedostateczną ofertą edukacyjną w zakresie pozalekcyjnym 
(brak lub niewielka liczba zajęć pozalekcyjnych, sportowych, 
kulturalnych), utrudnionym dostępem komunikacyjnym do 
placówek (dojazdy z obszarów wiejskich, konieczność dowo-
zu dzieci na zajęcia pozalekcyjne). 

Problemem jest niski poziom kultury innowacyjności, brak 
ofert pracy dla wysokowykwalifikowanej kadry, szczególnie 
w sektorze kreatywnym, takich jak: consulting, marketing, za-
awansowane usługi finansowe, design. Jednocześnie niezwy-
kle trudno jest przyciągnąć wysoko wykwalifikowaną kadrę 
niższymi niż w stolicy regionu płacami. Inwestorzy zewnętrzni 
niechętnie udzielają się w przedsięwzięciach na rzecz społecz-
ności lokalnej – zauważa się niski poziom CSR (ang. Corporate 
Social Responsibility), tj. odpowiedzialności społecznej inwe-
storów. Niski poziom przedsiębiorczości, migracje zarobko-
we mieszkańców w Północnej i Zachodniej Wielkopolsce nie 
sprzyjają poprawie sytuacji na tych rynkach pracy.

Kapitał społeczny
W  całym regionie wyróżnia się aktywność mieszkańców 
i  organizacji pozarządowych, w  tym Lokalnych Grup Dzia-
łania, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
rad sołeckich. Tradycje samoorganizacji owocują licznymi 

inicjatywami oddolnymi. Mieszkańców Wielkopolski cechuje 
przywiązanie do tradycji, lokalny patriotyzm, bogaty folklor 
i dziedzictwo kulturowe, które można kultywować z pomocą 
funduszu sołeckiego i  budżetów partycypacyjnych (znacze-
nie tych funduszy jest szczególnie podkreślane na Zachodzie 
i Wschodzie regionu). W Wielkopolsce Północnej z kolei jako 
mocną stronę wskazuje się rozwój infrastruktury podmiotów 
ekonomii społecznej. W  zdecydowanej większości strategii 
podkreślana jest konieczność współpracy samorządów, po-
trzeba coraz większej integracji wokół wspólnych kierunków 
i celów rozwojowych. Problemem są bowiem skłonności wie-
lu gmin do działań zindywidualizowanych, czego przejawem 
są braki wspólnego produktu turystycznego gmin, ponadre-
gionalnej oferty turystycznej, czy spójnej strategii kultury 
i turystyki. 

W  odniesieniu do sektora NGO (ang. Non Governmen-
tal Organisation) z  jednej strony wskazuje się na liczne or-
ganizacje pozarządowe i  dobrą współpracę samorządów 
z  organizacjami, z  drugiej podkreśla się brak zaangażowa-
nia stowarzyszeń w  działania prewencyjne i  nastawienie 
organizacji na działania projektowe. W  gminach występuje 
problem narastającej dezintegracji społecznej, w  tym brak 
zainteresowania młodych ludzi życiem lokalnym, brak zain-
teresowania ludności napływowej pracami na rzecz gminy. 
Ponadto problemem gmin ościennych wokół dużych ośrod-
ków miejskich jest podzielona społeczność i roszczeniowość 
nowych mieszkańców.

*****
Zaprezentowane wyniki analizy dokumentów strategicznych 
z  różnych części regionu, choć przeprowadzone na niemal 
dwustu dokumentach, nie są materiałem jedynym i wyczer-
pującym do zobrazowania potrzeb i  kierunków rozwojo-
wych Wielkopolski. Należy dodać, że strategie mają różną 
datę przyjęcia (dużo dokumentów zostało zaktualizowanych 
w 2015 roku, ale też wiele z nich przyjęto w 2007 roku) i okres 
obowiązywania. W związku z powyższym zakłada się, że część 
wskazywanych problemów może być nieaktualna. Pomimo 
swoich „niedoskonałości”, wyniki analizy dokumentów stra-
tegicznych z  całą pewnością uzupełniają wiedzę i  stanowią 
punkt wyjścia do dyskusji czy dalszych prac diagnostycznych 
związanych z  nową strategią rozwoju województwa wiel-
kopolskiego. Wyniki analiz zaprezentowano na spotkaniach 
w poszczególnych subregionach, gdzie można było je skon-
frontować z aktualną wiedzą mieszkańców oraz przedstawi-
cieli JST na ten temat. Ponadto Zespół Oddziału Planowania 
Strategicznego przygotował ankietę internetową badającą 
stan czynników mających znaczenie dla rozwoju społeczno-
gospodarczego gmin i  powiatów województwa wielkopol-
skiego, jak i oczekiwania w tym względzie przedstawicieli JST. 
W  IV kwartale br. uruchomione zostaną „warsztaty diagno-
styczne”. Wszystkie wymienione zabiegi pozwolą zidentyfiko-
wać najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe istniejące 
na obszarze województwa, wykorzystane w dalszej kolejno-
ści w operacjonalizacji strategii rozwoju województwa.
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Miejsce Metropolii Poznań w rozwoju  
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Wprowadzenie
Aglomeracje miejskie, metropolie, obszary metropolitalne 
są głównymi motorami wzrostu w odniesieniu do produkcji 
i usług, rynku pracy, innowacji, technologii, życia społeczne-
go i  kulturalnego współczesnego świata. Duże miasta i  ich 
otoczenie są nie tylko miejscami generującymi wysoki po-
ziom życia i gospodarowania, są także centrami zmian ema-
nującymi na cały region. Wiek XXI określa się wiekiem metro-
politalnym, gdzie poprzez harmonizację procesów rozwoju 
miasta i jego obszaru metropolitalnego uzyskuje się przewa-
gi kooperacyjne i efekty mnożnikowe. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miejsca 
metropolii w regionie Wielkopolski na tle rozwoju procesu me-
tropolizacji na świecie. Analizie poddano potencjał społeczno-
gospodarczy Poznania i jego obszaru metropolitalnego w re-
lacji do całego województwa wielkopolskiego oraz wybrane 
związki przestrzenno-funkcjonalne miasta z  jego otoczeniem 
regionalnym. Przedmiotem rozważań jest miasto Poznań i jego 
obszar funkcjonalny w  granicach pokrywających się z  zasię-
giem Metropolii Poznań, integrującego się politycznie i  funk-
cjonalnie stowarzyszenia Poznania i okolicznych gmin, w więk-
szości wchodzących w skład powiatu poznańskiego. Od 2011 r. 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizuje własną strategię 
rozwoju „Metropolia Poznań 2020”, a od 2014 r. jest związkiem 
międzygminnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT), instrumentu finansowego Unii Europejskiej wspierające-
go współpracę w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Proces metropolizacji
Metropolizacja to proces koncentracji funkcji rozwojowych 
o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej na obsza-
rach silnie zurbanizowanych (metropolitalnych). Rozumiana 
tak funkcjonalnie, jak i  przestrzennie jest jednym z  najważ-
niejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju te-
rytorialnego (Castells 2002). Większość metropolii krajów wy-
soko rozwiniętych stało się ośrodkami nowoczesnej, wysoko 
wydajnej gospodarki o dominacji usług – w tym naukowych, 
doradczych, finansowych czy medialnych. Według „Global 
Metro Monitor Report 2018” 300 największych miast świa-
ta, zaludnionych przez 20% populacji globu, wytwarza 50% 
światowego PKB (Bouchet, Liu, Parilla, Kabbani 2018). Autorzy 
innego raportu „The OECD Metropolitan Governance Survey” 
wskazują, że w krajach OECD takich obszarów jest 275, z cze-
go najwięcej w Europie – 101 i w Stanach Zjednoczonych – 
68 (Ahrend, Gamper, Schumann 2014). Proces metropolizacji 

obejmuje również sferę zarządzania. W 68% obszarów metro-
politalnych w Europie istnieją organy zarządzające na pozio-
mie metropolitalnym (miasta i jego obszaru funkcjonalnego). 
Integracja metropolitalna jest szczególnie zaawansowana 
w Niemczech (Metropolregionen), Francji (Métropoles) oraz we 
Włoszech (Città Metropolitana).

Proces metropolizacji jest także widoczny w krajach, któ-
re relatywnie niedawno włączyły się w  obieg gospodarki 
globalnej, w tym w krajach postsocjalistycznych. 12 najwięk-
szych polskich miast, zaludnionych przez 19% populacji kra-
ju wytwarza 34% PKB Polski (wg danych GUS). W przypadku 
miast polskich rozwój funkcji metropolitalnych ma także 
charakter przestrzenny. Odpowiedzialnie można mówić 
o  wykształconym i  rozwijającym się obszarze metropolital-
nym Warszawy oraz o  tworzących się obszarach metropo-
litalnych: Poznania, Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Trójmiasta 
i Katowic, a w perspektywie być może także Bydgoszczy i To-
runia, Szczecina czy Lublina (zob. Jałowiecki 1999, Parysek 
2008, Smętkowski i in. 2009).

Metropolia a region – charakter relacji
Jest naturalnym, że wraz z kształtowaniem się metropolii wzra-
sta jej znaczenie w  strukturze regionalnej oraz kształtuje się 
nowy typ relacji między metropolią a jej otoczeniem regional-
nym (Sassen 1991, Castells 1998, Sagan 2009). Nie mają one 
charakteru relacji symetrycznej. Wynika to z właściwości sie-
ciowej organizacji relacji przestrzennych, pozwalającej na bu-
dowanie zdecentralizowanych, niehierarchicznych powiązań, 
niezależnych od sąsiedztwa w przestrzeni fizycznej, a umoco-
wanych w  ponadregionalnej przestrzeni przepływów. Węzły 
tych sieci budują obszary metropolitalne, powstające w wyni-
ku spontanicznej siły procesów urbanizacji (por. Markowski, 
Marszał 2006). W sposób naturalny są to obszary spójne funk-
cjonalnie, ale też tworzące znacznie silniejsze więzi społeczne. 
Mieszkańcy metropolii to w większości imigranci osiedlający 
się w mieście i jego strefie podmiejskiej z wyboru, a nie z ko-
nieczności lub w efekcie decyzji administracyjnej. Tym samym 
proces tworzenia kapitału ludzkiego w obszarach metropoli-
talnych ma zupełnie inną dynamikę niż w skali całego regionu. 
Od niego zaś zależy kreatywność i innowacyjność środowiska 
społecznego. Cechy te z  kolei przesądzają o  potencjale go-
spodarczym, konkurencyjności inwestycyjnej i  atrakcyjności 
mieszkaniowej miast metropolitalnych. 

Badania zmian stosunku wysokości PKB na mieszkańca 
w  obszarach metropolitalnych i  ich otoczeniu regionalnym, 
prowadzone przez zespół EUROREG (Gorzelak 2009, Smętowski 
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2009, 2010), wykazały wyraźne tendencje wzrostu różnic w po-
ziomie rozwoju krajowych metropolii i ich regionalnego zaple-
cza. O utrzymywaniu się tych tendencji informowały także: ra-
port Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Rozwój regionalny... 
2009), badania Churskiego z zespołem (2009, 2014) oraz mię-
dzynarodowy przegląd terytorialny opracowany przez Orga-
nizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Przegląd polityki 
miejskiej OECD 2011). Według tego ostatniego w Polsce wystę-
pują największe spośród krajów OECD i  pogłębiające się dys-
proporcje wewnątrzregionalne, które wynikają głównie z  ro-
snących różnic pomiędzy dużymi obszarami miejskimi (przede 
wszystkim Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia i Trójmia-
sta) a obszarami wiejskimi i małomiasteczkowymi. Tym samym 
zakładane w  Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020 
procesy dyfuzyjnego rozchodzenia się z centrum fali innowa-
cyjno-modernizacyjnej nie przebiegają w  oczekiwanym stop-
niu. Jak zauważa Sagan (2011), problem niespełnionego efek-
tu rozchodzenia się fali wzrostowej generowanej w  centrum 
rozwoju znany jest od czasu praktycznego wdrażania założeń 
teorii biegunów wzrostu (Perroux 1955, Boudeville 1966). Faza 
absorpcyjna to drenaż kapitału ludzkiego z regionu, w którym 
zlokalizowany jest biegun wzrostu (efekt wymywania). Faza 
dyfuzyjna to fala wzrostowa ożywienia gospodarczego genero-
wana w centrum, która rozchodzi się w sposób dyfuzyjny i stop-
niowo ogarnia cały region lub znaczną jego cześć. W myśl teorii 
rdzeń – peryferie (core-peryphery) region bez silnej „lokomoty-
wy” rozwoju – metropolii – i bez silnych powiązań z metropolią 
ulega peryferyzacji. W myśl tej teorii silna metropolia oznacza 
z czasem wzrost siły i znaczenia regionu, choć mogą występo-
wać także inne zależności: silna metropolia – słaby region oraz 
słaba metropolia – silny region, słaba metropolia – słaby region.

Analogiczne uwarunkowania wpływają na współczesne 
relacje Poznania i  jego obszaru funkcjonalnego z  pozostałą 
częścią województwa wielkopolskiego. Efekty metropolizacji 
obejmują przede wszystkim strefę bezpośredniego oddzia-
ływania miasta i związane są z relokacją inwestycji i kapitału 
oraz migracjami rezydencjalnymi strefy podmiejskiej. Efek-
ty wzrostowe obserwowane są także w  dalszej strefie funk-
cjonalnej miasta, obejmującej codzienne dojazdy do pracy. 
Dzięki rozwojowi transportu indywidualnego i  publicznego 
strefa ta ulega powiększaniu i ważnym jest aby obejmowała 
jak największą część województwa, umożliwiając wspomnia-
ne już procesy tak dyfuzji, jak i absorpcji. 

W dalszej części artykułu przedstawiono, w oparciu o wy-
brane wskaźniki, znaczenie Poznania i jego obszaru metropo-
litalnego dla regionu. W kolejnej części pracy analizie podda-
no dostępność transportową Poznania, uznając ją za bardzo 
ważny czynnik w procesie kształtowania się powiązań metro-
polia – region, takich jak dojazdy do pracy i korzystanie przez 
mieszkańców i firmy z usług wyższego rzędu. 

Metropolia Poznań na tle województwa 
wielkopolskiego 
Metropolia Poznań w granicach stowarzyszenia międzygmin-
nego o tej nazwie, to najszybciej rozwijający się obszar woje-
wództwa wielkopolskiego. Położona jest w centrum regionu 
i  skupia miasto Poznań oraz jego bliski obszar funkcjonalny, 
w  skład którego wchodzi 17 gmin powiatu poznańskiego 
oraz 4 miasta (Śrem, Szamotuły, Oborniki i  Skoki) położone 

w promieniu 40-50 km od Poznania (ryc. 1). Na analizowanym 
obszarze zachodzą najintensywniejsze zmiany społeczno-go-
spodarcze w regionie. Metropolia, pomimo iż zajmuje jedynie 
10,3% powierzchni województwa, jest zamieszkiwana przez 
ponad 29,7% ludności regionu (tab. 1). Oznacza to, że gęstość 
zaludnienia na jej obszarze jest prawie trzykrotnie wyższa 
(330 os./km2) od gęstości zaludnienia w Wielkopolsce (122 os./
km2). Na podstawie danych statystycznych GUS (tab. 1) moż-
na stwierdzić, że potencjał Metropolii odpowiada 30-45% 
potencjału demograficznego, społecznego i  gospodarczego 
województwa wielkopolskiego. W  zakresie funkcji metropo-
litalnych (np. kapitał globalny, turystyka biznesowa, funkcje 
akademickie) udział ten wynosi 70-90%.

Tabela 1. Potencjał demogra`czny i gospodarczy Poznania i jego 
obszaru metropolitalnego na tle województwa wielkopolskiego 
(wg danych GUS, stan z 2016 r.) 

Charakterystyki
Województwo 

wielkopolskie

Udział w %

Miasto 

Poznań

Metropolia 

Poznań

Powierzchnia (km2) 29 826 0,8 10,3

Ludność 3 489 210 15,4 29,7

Urodzenia 38 237 16,1 32,5

Napływ ludności 
(imigracja)

41 579 11,4 39,6

Pracujący 943 770 25,8 41,3

Podmioty 
gospodarcze 
REGON

422 094 26,7 43,8

Podmioty 
gospodarcze 
zagraniczne

2 290 44,2 64,5

Turyści zagraniczni 307 628 67,0 73,5

Studenci 126 931 88,2 88,2

Poznań wraz z obszarem metropolitalnym to silny gospo-
darczo obszar, generujący drugi co do wielkości PKB na jed-
nego mieszkańca w Polsce. W nim wytwarza się rocznie blisko 
5% całej produkcji sprzedanej w Polsce. W Metropolii Poznań 
dynamicznie rozwija się duża i mała przedsiębiorczość. Na jej 
terenie działa 170 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi 
43,8% podmiotów działających w  województwie wielkopol-
skim. Metropolia ma zróżnicowaną strukturę gospodarki, obej-
mującą zarówno tradycyjne, jak i  nowoczesne branże prze-
mysłowe (produkcja samochodów, leków, maszyn, narzędzi 
precyzyjnych, optycznych i medycznych) oraz zaawansowane 
usługi komercyjne (logistyczne, okołobiznesowe, komputero-
we). Siła gospodarcza Metropolii przejawia się w liczbie pod-
miotów gospodarczych przypadających na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Ryc. 1. przedstawia koncentrację funkcji go-
spodarczych w obszarze metropolitalnym Poznania na tle wo-
jewództwa. Inne ośrodki miejskie w województwie wielkopol-
skim tworzą co najwyżej subregionalne centra gospodarcze. 
Należy także podkreślić, że liczba firm zakładanych na obszarze 
Metropolii rośnie szybciej niż liczba podmiotów powstających 
w  innych obszarach województwa wielkopolskiego. Miasto 
Poznań to także wysoki standard usług społecznych. To domi-
nujący w regionie ośrodek naukowy (88% studentów regionu), 
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o  imponującej jak na polskie warunki infrastrukturze usług 
zdrowotnych, kulturalnych i  sportowych oraz stale rozbudo-
wującej się bazie hotelowej. O  metropolitalności Poznania 
i  jego strefy funkcjonalnej świadczą także (szerz. zob. Pozycja 
konkurencyjna Poznania…2012): 

• powiązania w  transporcie międzynarodowym (autostra-
da, węzeł kolejowy, port lotniczy),

• silnie rozwinięte i  z  tradycjami funkcje targowe, handlu 
międzynarodowego (MTP),

• inwestycje firm globalnych (produkcyjnych, handlowych, 
logistycznych, otoczenia biznesu),

• uczestnictwo w sieciach miast i partnerstw międzynaro-
dowych,

• zagraniczne kontakty uczelni, wysoki poziom badań, 
szczególnie w naukach ścisłych,

• infrastruktura konferencyjna i hotelowa (głównie turysty-
ki biznesowej),

• infrastruktura kulturalna, sportowa, rekreacyjna na euro-
pejskim poziomie,

• organizacja międzynarodowych kongresów, konferencji, 
imprez sportowych i kulturalnych,

• przestrzeń konsumpcyjna i  rekreacyjna (centra handlo-
wo-usługowe, obiekty rekreacyjne),

• globalne bądź europejskie powiązania biznesowe i admi-
nistracyjne.

Powiązania Metropolii z otoczeniem regionalnym 
Siła i zasięg oddziaływania Poznania i  jego obszaru funkcjo-
nalnego w skali regionalnej zależą w dużym stopniu od po-
wiązań transportowych: sprawnej sieci drogowej i  przewo-
zów transportem publicznym, głównie kolejowym. To one 

determinują intensywność dojazdów do pracy oraz powiązań 
usługowych, szczególnie w  zakresie usług wyższego rzędu, 
a więc niedostępnych w innych częściach regionu. 

Jedną z  miar powiązań transportowych jest dostępność 
wyrażona poprzez czas dojazdu do Poznania (ryc. 2). Najlep-
sza dostępność drogowa charakteryzuje obszary położone 
przy autostradzie A2 w okolicach węzłów. Siła oddziaływania 
autostrady powoduje, że izochrony na mapie dostępności 
drogowej przebiegają równoleżnikowo. Dostępność Metro-
polii jest zdecydowanie lepsza z kierunku wschód – zachód 
niż północ – południe. Najlepiej dostępnymi ośrodkami 
powiatowymi są Września, Nowy Tomyśl oraz Środa Wiel-
kopolska. Najsłabiej dostępne są powiaty położone peryfe-
ryjnie na północy i  południu województwa (Złotów, Kępno, 
Ostrzeszów). W  przeciwieństwie do dostępności drogowej 
o  dostępności kolejowej decyduje więcej czynników. Obok 
położenia geograficznego i  ukształtowania sieci ważne jest 
także znaczenie węzła kolejowego, które determinuje liczbę 
połączeń oraz kategorie pociągów, które w danym mieście się 
zatrzymują. Wpływa to w istotny sposób na czas dojazdu do 
Poznania. Najlepsza dostępność charakteryzuje miejscowo-
ści leżące na szlakach prowadzących do Poznania z Wrześni, 
Środy Wielkopolskiej, Kościana i  Gniezna, a  więc w  zasięgu 
rozwijanej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zdecydowanie 
słabsza dostępność Poznania w  komunikacji kolejowej cha-
rakteryzuje drugie co do wielkości miasto regionu – Kalisz. 
Jest to wynik ukształtowania sieci transportowej oraz małego 
znaczenia miasta jako węzła kolejowego. Należy dodać, że 
uzupełnieniem sieci kolejowej jest sieć transportu autobu-
sowego, którego znaczenie w przewozach regionalnych jest 
już jednak marginalne. Z  roku na rok poprawia się dostęp-
ność transportowa Poznania, dzięki uruchamianym nowym 
odcinkom dróg szybkiego ruchu oraz modernizacji linii kole-
jowych, za którą idzie rozwój kolei metropolitalnej (pierwsze 
połączenia na 4 kierunkach zostały uruchomione w 2018 r.).

Dobra i poprawiająca się dostępność transportowa Pozna-
nia i gmin Metropolii skutkuje silnymi powiązaniami na ryn-
ku pracy (ryc. 3). Dojazdy do pracy są jednym z kluczowych 
wskaźników powiązań funkcjonalnych w regionie. Z informa-
cji publikowanych przez GUS wynika, że w Polsce do pracy co-
dziennie dojeżdża ok. 3,2 mln osób, co stanowi 32,5% ogólnej 
liczby pracowników najemnych. Metropolia Poznań stanowi 
jeden z największych rynków pracy w Polsce. Miasto Poznań 
jest aktualnie czwartym największym ośrodkiem dojazdów 
pracowniczych w  kraju z  liczbą blisko 91 tys. osób przyjeż-
dżających. Z  kolei powiat poznański pod względem liczby 
osób przyjeżdżających do pracy zajmuje dziewiąte miejsce 
w Polsce i bezwzględnie pierwsze miejsce wśród powiatów 
ziemskich (Bul, Kaczmarek 2016). Duży potencjał rynku pracy 
cechuje także gminy Tarnowo Podgórne (18,7 tys. miejsc pra-
cy) i Swarzędz (14,0 tys.), a także Kórnik i Suchy Las. W całości 
Metropolia Poznań stanowi trzeci największy ośrodek dojaz-
dów do pracy w Polsce (po Warszawie i Górnym Śląsku) z licz-
bą ponad 140 tys. osób przyjeżdżających (Bul 2015). 

Skala i  kierunki dojazdów do pracy na obszarze woje-
wództwa wielkopolskiego wskazują na istnienie jednego 
dużego i kilku mniejszych regionalnych rynków pracy. Nale-
ży zauważyć, ze obok stolicy regionu wykształciły się cztery 
relatywnie silne subregionalne rynki pracy (kalisko-ostrow-
ski, koniński, pilski i leszczyński), które uzupełniają w dużym 

Ryc. 1. Poznań i jego obszar metropolitalny na tle rozmieszczenia 
podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim wg gmin.
Źródło: Bul, Kaczmarek (2016)
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stopniu potencjał Metropolii Poznań. W przeciwieństwie do 
Warszawy, Poznań „nie zasysa” aż tak bardzo potencjału regio-
nu, choć niewątpliwie jest jednostką dominującą i  stanowi 
metropolitalny biegun absorpcji. 

Zakończenie
Efektem przemian społeczno-gospodarczych w  Polsce 
w  ostatnich trzech dekadach było pojawienie się nowych 
czynników rozwoju metropolii miejskich, takich jak Poznań 
i  jego strefa podmiejska, a tym samym nowych, nieznanych 
dotąd problemów związanych z  zagospodarowaniem prze-
strzennym i relacjami pomiędzy miastem a jego otoczeniem. 
Poznań wraz z bliską strefą funkcjonalną podlega procesom 
metropolizacji, tak funkcjonalnej, jak i  przestrzennej, a  od 
10 lat także integracji zarządzania, stając się już ukształtowa-
ną, średniej wielkości – drugiego rzędu metropolią europej-
ską (medium sized metropolis, second-tier metropolis) (szerz. 
zob. Pozycja konkurencyjna Poznania…2012).

Zgodnie z początkową fazą procesu metropolizacji, relacje 
Poznań – województwo wielkopolskie funkcjonują w oparciu 
o  zdecydowanie bardziej absorpcyjny niż dyfuzyjny model 
rozwoju. Z  jednej strony istnieje główny, dominujący nad 
resztą ośrodek metropolitalny, którego baza ekonomiczna 
ma, na co wykazuje skala dojazdów do pracy, bezpośredni za-
sięg 50-60 km od granic miasta. Z drugiej strony na obszarze 
regionu istnieją co najmniej cztery relatywnie silne ośrodki 
subregionalne (Kalisz, Konin, Leszno i Piła, a także w pewnym 
stopniu Gniezno i Ostrów Wlkp.), które spełniają część funk-
cji ośrodka głównego dla obszarów położonych w odległości 
ponad 60 km od Poznania. Pomimo dobrych już wyników do-
stępności kolejowej Poznania, należy działać w celu rozwoju 

tego środka transportu. Z punktu widzenia Metropolii i jej po-
wiązań z regionem bardzo ważnym czynnikiem jest urucho-
mienie kolei metropolitalnej, która odciąża układ drogowy 

Ryc. 2. Czasowa dostępność Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego a) w transporcie drogowym i b) w transporcie kolejowym (stan  
na 2016 r.)
Źródło: Bul, Kaczmarek (2016)

Ryc. 3. Dojazdy do pracy z i do Poznania w granicach województwa 
wielkopolskiego
Źródło: Bul, Kaczmarek (2016)
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miasta Poznania i komunikuje je w  jeszcze lepszym stopniu 
z ościennymi ośrodkami powiatowymi. 

Warto podkreślić, że województwo wielkopolskie wraz 
z  Poznaniem jako ośrodkiem metropolitalnym mają szansę 
być jednostkami funkcjonującymi w  oparciu o  dyfuzyjno- 
-absorpcyjny model rozwoju. Jako przykład regionu, w  któ-
rym ten model się nie sprawdza, może posłużyć wojewódz-
two mazowieckie. Warszawa, której udział w  PKB całego 
regionu wynosi ponad 70% jest ośrodkiem tak silnym, że 
pozostałe ośrodki subregionalne zostały przez stolicę całko-
wicie zdominowane, a co za tym idzie ich rola i funkcje uległy 
ograniczeniu. Analizując spójność terytorialną województwa 
wielkopolskiego należy podkreślić także problem powiatów 
peryferyjnych. Fakt ten nie pozostawia wątpliwości co do 
konieczności udziału i  obecności władz regionu w  procesie 
wyrównywania różnic regionalnych, a przede wszystkim po-
prawy spójności regionalnej, nie tylko w stosunku do obszaru 
metropolitalnego, ale także pozostałych czterech miejskich 
subregionalnych obszarów funkcjonalnych województwa.

Jednym z istotniejszych zadań władz regionalnych są tak-
że działania mające na celu rozwój metropolii i jej regionalne 
umocowanie, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i spo-
łecznym. Dbałość i przeciwdziałanie wyalienowaniu obszarów 
metropolitalnych z  ich regionalnego otoczenia ma również 
wymiar pragmatyczny, jako że wspieranie rozwoju metropo-
lii ma szanse uzyskać silniejsze poparcie polityczne wówczas, 
gdy będzie interesem społeczności całych regionów (Domań-
ski 2008). Regiony nie powinny zatem biernie oczekiwać na re-
zultaty działań na rzecz powołania obszarów metropolitalnych 
jako jednostek zarządzania i programowania, tylko aktywnie je 
współtworzyć. Etap administracyjno-prawnych negocjacji, ma-
jących ustawowo określić przyszły kształt obszarów metropo-
litalnych w kraju, jest unikatową szansą i zadaniem dla władz 
regionalnych wzmocnienia powiązań wewnątrzregionalnych 
poprzez współdziałanie i  współtworzenie metropolitalnych 
struktur terytorialno-organizacyjnych (na wzór wspomnia-
nych już Niemiec, Włoch czy Francji). Doświadczenia integra-
cji metropolitalnej mogą być z powodzeniem multiplikowane 
w  innych miejskich obszarach funkcjonalnych województwa. 
Stosunkowo nowy proces metropolizacji wymaga od władz 
państwowych i  samorządowych podjęcia działań w  wymia-
rze tak stricte politycznym, jak i  inwestycyjnym i organizacyj-
no-planistycznym. Ważną determinantą polityk lokalnych jest 
bowiem wsparcie programowe metropolii miejskich ze strony 
państwa i regionu, konstruowanie i wdrażanie polityki rozwoju 
oddającej specyfikę miast według ich wielkości i funkcji a tym 
samym roli w systemie osadniczym kraju (podejście funkcjo-
nalne). Wyzwaniem jest więc polityka terytorialna – miejska, 
a w stosunku do miast największych – metropolitalna, póki co 
realizowana głównie ze środków UE.
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Konsultacje w zakresie potencjałów i problemów 
rozwojowych w województwie wielkopolskim

Konsultacje społeczne stanowią nieodzowny element zarzą-
dzania rozwojem w  ramach ustroju demokratycznego. Par-
tycypacja obywateli w  zarządzaniu sprawami publicznymi 
odgrywa szczególną rolę zwłaszcza w samorządzie terytorial-
nym, którego istota opiera się na przekazaniu władzy człon-
kom wspólnoty samorządowej1. 

Konsultacje społeczne prowadzone przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego mogą mieć charakter obligato-
ryjny, tj. ich przeprowadzenie jest uwarunkowane przepisami 
prawa2, bądź fakultatywny – w sprawach innych ważnych dla 
województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, przy-
gotowując się do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strate-
gii rozwoju województwa wielkopolskiego, podjął decyzję 
o  uruchomieniu szerokich konsultacji społecznych już na 
etapie diagnostycznym, przed przystąpieniem do przygoto-
wywania projektu dokumentu. Decyzja w tym zakresie uwa-
runkowana była przekonaniem, że wczesne zaangażowanie 
interesariuszy w proces prac nad strategią poprzez zebranie 
zgłaszanych postulatów i uwag przyczyni się do trafniejszej 
identyfikacji potrzeb oraz wyzwań rozwojowych regionu, co 
z  kolei przełoży się na rzetelnie opracowaną część diagno-
styczną strategii. Co więcej, możliwie wczesne i szerokie zaan-
gażowanie społeczeństwa ma na celu wzmocnienie poczucia 
społecznej odpowiedzialności za przygotowanie i  realizację 
strategii wojewódzkiej. 

W zakresie zasad konsultacji i trybu ich przeprowadzania, 
ustawodawca pozostawia organom samorządu terytorialne-
go duży zakres swobody. W przypadku konsultacji dotyczą-
cych potencjałów i  problemów rozwojowych Wielkopolski 
podjęto decyzję o uruchomieniu kilku różnych kanałów ko-
munikacji z  interesariuszami. Na etapie prac diagnostycz-
nych, zainteresowani mogli wziąć udział w dyskusji poprzez: 
1) udział w konferencji regionalnej oraz konferencjach subre-
gionalnych, 2) zgłaszanie postulatów drogą mailową, telefo-
nicznie bądź osobiście, a także 3) wypełnienie elektronicznej 
ankiety dotyczącej rozwoju społeczno-gospodarczego gmin 
i  powiatów województwa wielkopolskiego. Przewiduje się 
także drugą turę spotkań, służących konsultacji projektu do-
kumentu. Decyzja o realizacji konferencji regionalnej i subre-
gionalnych, które odbyły się w  maju i  czerwcu 2018  roku 
w  Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i  Poznaniu, podyktowana 

1 M. Banat, Konsultacje społeczne w  samorządzie terytorialnym 
[w:] Samorząd Terytorialny 1-2/2014
2 Ustawa z  5 czerwca 1998 o  samorządzie województwa (Dz. U. 
2018 poz. 913)

była chęcią przedstawienia dotychczasowych prac diagno-
stycznych oraz zaprezentowania modelu przyszłej strategii. 
Kluczową przesłanką dla organizacji spotkań była możliwość 
bezpośredniego spotkania z interesariuszami i podjęcia dys-
kusji nad obecnymi i przyszłymi wyzwaniami rozwojowymi.

W  spotkaniach wzięło łącznie udział ponad 540 osób, 
a  wśród nich przedstawiciele: samorządów terytorialnych 
oraz ich związków i  stowarzyszeń, państwowych jednostek 
organizacyjnych, instytucji społecznych, organizacji poza-
rządowych, lokalnych i regionalnych instytucji wspierających 
rozwój gospodarczy, szkół, centrów kształcenia, instytucji 
naukowo-badawczych, a  także osoby fizyczne. Zgłaszane 
postulaty dotyczyły szerokiego spectrum tematów, w  tym: 
wyzwań społecznych obejmujących tematykę edukacji, ryn-
ku pracy, zdrowia oraz demografii, potrzeb rozwoju gospo-
darczego województwa, kwestii dostępności transportowej 
gmin i  powiatów, a  także zagadnień związanych z  ochroną 
środowiska, rolnictwem oraz energią. Pojawiły się także zapy-
tania i  wnioski związane z  modelem przyszłej strategii oraz 
formą prac nad jej przygotowaniem. Poniżej przedstawiono 
podsumowanie najistotniejszych postulatów zgłoszonych 
w  ramach spotkań, jak i  wniosków przekazanych w  formie 
elektronicznej.

Główne założenia aktualizacji strategii
Pierwszym zbiorem zagadnień poruszanych przez uczestni-
ków dyskusji były kwestie związane z procedurą aktualizacji 
strategii oraz jej przyszłym kształtem. Punktem zaintereso-
wania był dotychczasowy model rozwoju województwa: 
tj.  model dyfuzyjno-absorbcyjny, w  odniesieniu do którego 
pytano o osiągnięte efekty oraz o jego przyszłe zastosowanie 
w  nowej strategii. Zgłoszono także propozycję wydłużenia 
zaplanowanego horyzontu czasowego przyszłej strategii do 
roku 2040. Zwrócono uwagę, że kluczową kwestią jest rzetel-
ne przeprowadzenie diagnozy sytuacji w Wielkopolsce oraz 
zaproponowano kilka obszarów tematycznych w  ramach 
których należałoby przeprowadzić pogłębione analizy, wśród 
nich wskazując: analizę powiazań funkcjonalnych w Wielko-
polsce, potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE), zasoby wód w  regionie, analizę stanu gospodarki 
żywnościowej w województwie czy ocenę stanu opieki zdro-
wotnej. Wnioskowano także, aby przy identyfikacji działań 
do przyszłej strategii kierować się zasadą zrównoważonego 
rozwoju, a  środki finansowe alokować na takie działania, 
które przyniosą największą wartość dodaną. Podkreślono, 
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że rozwój Wielkopolski w  ujęciu terytorialnym następuje 
nierównomiernie, w  wyniku czego część centralna regionu 
rozwija się dynamiczniej. Wniesiono więc o zmianę stosowa-
nych mechanizmów dystrybucji środków, ze szczególnym 
uwzględnieniem północnych, południowych oraz wschod-
nich krańców Wielkopolski. 

Z  akceptacją spotkała się inicjatywa Samorządu Woje-
wództwa dotycząca realizacji szerokich konsultacji społecz-
nych; postulowano jednocześnie o  włączenie do prac nad 
strategią nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale także 
praktyków w zakresie programowania rozwoju, w tym lokal-
nych włodarzy oraz innych interesariuszy, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży. Zaproponowano wykorzysta-
nie doświadczenia z  wdrażania Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską 
w zakresie programowania rozwoju, zgłaszając równocześnie 
postulat o utrzymanie i dalszy rozwój tego stowarzyszenia.

Priorytety polityki społecznej
Tematyka ważnych wyzwań społecznych obecna była pod-
czas każdego ze spotkań subregionach. Istotnym problemem 
z  punktu widzenia samorządów lokalnych jest odpływ lud-
ności, który dotyczy nie tylko migracji do Poznania, ale tak-
że poza Wielkopolskę: do Wrocławia, Łodzi czy Warszawy, co 
niesie negatywne skutki społeczne i gospodarcze. Zgłoszono 
konieczność podjęcia działań na rzecz podniesienia atrakcyj-
ności mniejszych miast jako miejsca pracy, nauki i  zamiesz-
kania. Poruszono także kwestię suburbanizacji w kontekście 
popytu i podaży na tereny mieszkaniowe, wskazując na istot-
ność prowadzenia analiz potrzeb mieszkaniowych oraz pro-
jektowania przestrzeni z  uwzględnieniem czekających nas 
wyzwań demograficznych.

Przedstawiciele organizacji społecznych oraz młodzieży 
zgłosili potrzebę stworzenia polityki młodzieżowej woje-
wództwa oraz podzielili się pomysłami na inwestycje na rzecz 
integracji społecznej, takie jak: miejskie inkubatory usług 
społecznych, przestrzenie coworkingowe oraz świetlice spo-
łeczne dla dzieci i młodzieży.

Podkreślono także potrzebę dokonania analizy potrzeb 
w zakresie polityki senioralnej, w szczególności w odniesie-
niu do stanu opieki zdrowotnej w Wielkopolsce. Jako istotny 
problem w obszarze zdrowia wskazano deficyt w zakresie ka-
dry lekarskiej i pielęgniarskiej, w porównaniu z innymi regio-
nami. Wśród istotnych działań wskazanych do ujęcia w przy-
szłej strategii wymieniono: zapewnienie dostępu do usług 
zdrowotnych, inwestycje na rzecz rozwoju infrastruktury 
medycznej, rozwój telemedycyny, działalność profilaktyczną 
i edukacyjną.

Wyzwania gospodarki, rynku pracy i edukacji
W tematyce wyzwań związanych z gospodarką lokalną i  re-
gionalną wypowiadali się najczęściej przedstawiciele organi-
zacji klastrów, instytucji otoczenia biznesu i  przedsiębiorcy, 
ale także reprezentanci władz lokalnych. Postulaty w zakresie 
trudności rozwoju gospodarczego zostały poruszone podczas 
każdego ze spotkań, najsilniej natomiast ten temat zaznaczo-
ny był w ramach spotkań w Koninie i Kaliszu dotyczących od-
powiednio Wielkopolski Wschodniej oraz Południowej.

Tematyka gospodarki, rynku pracy i  edukacji nie bez 
przyczyny została ujęta w ramach jednej kategorii – podsta-
wowym postulatem zgłaszanym przez interesariuszy, który 
przenika wszystkie te trzy sfery, był problem braku pracow-
ników na potrzeby gospodarki regionalnej. Z  jednej strony 
jest to wyzwanie dla rynku pracy, z uwagi na niezaspokoje-
nie potrzeb przedsiębiorców poszukujących wykwalifikowa-
nych pracowników w branżach, w których notuje się deficyt 
po stronie podaży pracy. Prowadzi do nierównowagi rynku 
i  wywołuje konsekwencje ekonomiczne, m.in. wpływa na 
decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, nie tylko w  zakresie 
utrzymania i rozwoju produkcji, ale także w kontekście loko-
wania działalności na terytorium danej gminy. Jest to także 
wyzwanie z  punktu widzenia edukacji, z  uwagi na koniecz-
ność dostosowania kierunków kształcenia do obecnych jak 
i  przyszłych potrzeb rynku pracy. Uczestnicy spotkań zwró-
cili uwagę, że problem braku pracowników dotyczy w szcze-
gólności sektora małych i  średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
zwłaszcza firm z  polskim kapitałem, które cieszą się mniej-
szym „prestiżem” niż duże, międzynarodowe przedsiębior-
stwa. Jako szansę dla przywrócenia równowagi w tym zakre-
sie wskazano migracje ludności z krajów Europy Wschodniej, 
przede wszystkim z  Ukrainy, którzy mogliby zasilić zasoby 
pracy w regionie, bądź alternatywnie przenoszenie działalno-
ści przedsiębiorstw do krajów Wschodniej Europy. Istotne jest 
także przygotowanie kadr pod potrzeby nowoczesnej gospo-
darki. Zwrócono także uwagę, że instytucje publiczne mogą 
wspierać działalność MŚP, jak i przedsiębiorstw ekonomii spo-
łecznej poprzez stosowane procedury, w tym poprzez odpo-
wiedzialne zamówienia publiczne. Przedstawiciele instytucji 
otoczenia biznesu z  obszaru subregionu kaliskiego zwrócili 
uwagę na fakt, że to po stronie jednostek odpowiedzialnych 
za kształcenie, nie przedsiębiorców, leży obowiązek tworze-
nia nowych szkół czy klas branżowych odpowiadających po-
trzebom gospodarki; przedsiębiorcy powinni natomiast brać 
czynny udział w  procesie kształcenia w  roli organizatorów 
staży i praktyk, wykładowców na uczelniach czy instruktorów 
zawodowych. Podkreślono, że uczniów i  studentów należy 
kształcić w  warunkach możliwie zbliżonych do przyszłych 
stanowisk pracy oraz zaznaczono, że należy pogłębić wiedzę 
w  zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje w  gospodarce. 
Zwrócono także uwagę na zgłaszane przez dyrektorów szkół 
zawodowych i branżowych, a także przez uczniów, potrzeby 
w zakresie realizacji zajęć w obszarze przedsiębiorczości, pro-
wadzonych przez praktyków. Nisko oceniono dotychczasową 
współpracę przedsiębiorców ze szkołami wyższymi, zazna-
czając, że w tym zakresie rekomendowane byłoby stworzenie 
sieci kontaktów na rzecz wymiany informacji o  prowadzo-
nych działaniach oraz potrzebach każdej ze stron. 

Uczestnicy spotkań zwrócili także uwagę na potencjał 
Wielkopolski w zakresie rozwoju innowacji technologicznych, 
czego przykładem może być rozwój branży lotniczej w subre-
gionie kaliskim, gdzie zlokalizowanych jest wiele dużych 
przedsiębiorstw z międzynarodowym kapitałem oraz funkcjo-
nuje Wielkopolski Klaster Lotniczy – w tym obszarze zgłoszono 
potrzebę wsparcia tworzenia i rozwoju innowacyjnych miejsc 
pracy, zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0. Doceniono tak-
że duże znaczenie przemysłu spożywczego, w tym przetwór-
stwa żywności oraz produkcji żywności ekologicznej, który dy-
namicznie rozwija się na obszarze Wielkopolski Południowej. 
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Podkreślono znaczenie podejmowanych pozafinansowych 
działań na rzecz rozwoju tego sektora, jako przykład podając 
współpracę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Kali-
szu, samorządu lokalnego oraz Izby Gospodarczej w  Kaliszu 
na rzecz utworzenia nowych kierunków kształcenia, takich jak 
„technologia żywności i żywienie człowieka” oraz „dietetyka”, 
adresowanych do sektora spożywczego.

Zwrócono uwagę na konieczność wsparcia finansowego 
inicjatyw klastrowych, a  także instytucji wspierających biz-
nes, np. Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Priorytetowe inwestycje transportowe
W  zakresie problematyki transportowej najczęściej głos za-
bierali przedstawiciele samorządu lokalnego, poruszając kwe-
stie zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego, a także 
lotniczego. W  zakresie transportu drogowego powszechnie 
akcentowanym postulatem była potrzeba zwiększenia do-
stępności drogowej poszczególnych części Wielkopolski, ze 
szczególnym naciskiem na oś północ-południe, wskazując 
na niedostateczne połączenia drogowe z Poznaniem w przy-
padku Piły i Kalisza. Wskazano, że taka sytuacja ma wpływ na 
tempo rozwoju gospodarczego tych subregionów. W  cen-
trum zainteresowania pozostawała droga ekspresowa S11 
– zgłaszano potrzeby w zakresie intensyfikacji prac na rzecz 
jej budowy, a także wyrażono obawę dotyczącą jej przebie-
gu. Jeden z  modeli przebiegu drogi opracowywanych na 
poziomie krajowym zakłada bowiem oddalenie o kilkanaście 
kilometrów trasy S11 od takich miast jak Chodzież, Budzyń 
czy Rogoźno, co mogłoby mieć negatywny wpływ na rozwój 
gospodarczy tych miast i doprowadzić do procesu stagnacji 
rozwojowej. W  przypadku subregionu kaliskiego, za istotne 
inwestycje uznano także zwiększenie przepustowości drogi 
krajowej nr 25 między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim 
oraz drogi krajowej nr 12 na odcinku Leszno – Kalisz – Łódź, 
co przyczyni się do zwiększenia dostępności transportowej 
na południu Wielkopolski. Na spotkaniach subregionalnych 
postulowano także o realizację inwestycji na odcinkach lokal-
nych, co posłużyłoby zwiększeniu dostępności komunikacyj-
nej w ramach subregionów. Jednym z wniosków była inten-
syfikacja działań na rzecz budowy północno-wschodniego 
odcinka obwodnicy Poznania, a  także o  pochylenie się nad 
problemem niskiej przepustowości drogi nr 430 do Mosiny, 
proponując w tym zakresie budowę nowej przeprawy mosto-
wej przez Wartę na odcinku między Czapurami a Luboniem. 
W  zakresie drogowej komunikacji zbiorowej, podniesiona 
została potrzeba konsolidacji transportu zbiorowego na ob-
szarze subregionu leszczyńskiego, na wzór porozumienia 
funkcjonującego w  aglomeracji poznańskiej. Problem nie-
dostatecznej liczby połączeń autobusowych jest szczególnie 
dotkliwy w przypadku gmin peryferyjnych subregionu lesz-
czyńskiego, w  związku z  czym zaapelowano o  stworzenie 
możliwe szerokiej sieci współpracy, wykraczającej poza gmi-
ny ościenne Leszna.

Wśród wyzwań w zakresie transportu kolejowego szcze-
gólnie akcentowano potrzebę rozwoju inwestycji kolejowych 
w  subregionie konińskim, w  odniesieniu do gminy Turek, 
który obok innych czterech miast powiatowych (tj. Czarn-
kowa, Gostynia, Międzychodu i  Śremu) nie posiada czyn-
nego połączenia kolejowego. W  przypadku Turku sytuacja 

jest wyjątkowa z uwagi na brak infrastruktury kolejowej. Dla 
wzmocnienia rozwoju subregionu konińskiego proponowa-
no realizację inwestycji na rzecz uruchomienia połączeń ko-
lejowych na linii: Konin – Koło – Turek – Łódź, a także Konin 
– Kalisz – Ostrów Wlkp., rekomendowano także przedłużenie 
trasy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) z  Wrześni do 
Konina. Plany w  zakresie rozwoju PKM były istotnym tema-
tem na spotkaniu w  Poznaniu, podczas którego zgłoszono 
propozycję rozwoju kolei w układzie pierścieniowym wokół 
Poznania, z uwzględnieniem takich połączeń jak Starołęka – 
Franowo – Kobylnica. Zwrócono również uwagę na koniecz-
ność zwiększenia częstotliwości pociągów nocnych kursują-
cych w ramach aglomeracji poznańskiej. Wnioskowano także 
o realizację transportu kolejowego wykraczającego poza gra-
nice województwa.

W zakresie transportu lotniczego, postulowano uwzględ-
nienie w pracach nad strategią planowanego do uruchomie-
nia lotniska w Pile, z uwagi na wykupienie przez władze lo-
kalne od Skarbu Państwa nieruchomości po byłym lotnisku 
wojskowym.

Wybrzmiał także temat budowy ścieżek rowerowych, re-
komendowanych w  ramach ciągów transportowych Lasów 
Państwowych oraz w miastach, a także kwestia ich uwzględ-
niania przy projektowaniu i  budowie dróg oraz chodników. 
Wskazano także na potrzebę lokalizacji rowerów miejskich 
przy stacjach kolejowych na rzecz rozwoju intermodalności.

Wyzwania w zakresie ochrony środowiska, 
rolnictwa oraz energii
W  obszarze wyzwań w  zakresie ochrony środowiska naj-
częściej głos zabierali przedstawiciele organizacji zajmują-
cych się ochroną środowiska, a  także reprezentanci władz 
lokalnych oraz przedsiębiorstw. Istotną kwestią, poruszaną 
na spotkaniach, był aspekt związany z suszą oraz niewystar-
czającymi zasobami wody w Wielkopolsce, a także potrzeba 
zwrócenia uwagi na coraz częściej występujące ekstremalne 
zjawiska pogodowe, które będą miały coraz większy wpływ 
na produkcję rolniczą i stan zasobów leśnych. Przedstawiciele 
Lasów Państwowych podkreślali konieczność wspierania ma-
łej retencji (zarówno na terenach rolnych, jak i leśnych), rolnic-
twa i przywracania zadrzewień śródpolnych. Podkreślano, że 
problem suszy staje się coraz bardziej dotkliwy dla rolników, 
w związku z czym rekomenduje się opracowanie programu 
łagodzącego jej skutki. Zaproponowano również, aby grunty 
o niskiej bonitacji przeznaczać pod zalesienia, które w dalszej 
perspektywie poprawią jakość życia mieszkańców.

Ze względu na funkcjonowanie na obszarze wojewódz-
twa wielu małych gospodarstw rolnych uczestnicy spotkań 
zwracali uwagę na konieczność dalszego wsparcia rolnictwa 
w celu podtrzymania bogatej tradycji rolniczej oraz dziedzic-
twa kulturowego Wielkopolski. Zauważono, że podejmowane 
w  regionie działania związane z  przeciwdziałaniem zuboże-
niu wsi mają istotny wpływ na rozwój społeczności lokalnych, 
a dużą rolę odgrywają fundusze sołeckie oraz Program „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi”. Jako istotny dla Wielkopolski problem 
w obszarze rolnictwa wskazano niewłaściwą promocję żyw-
ności, szczególnie postulując skupienie się na promocji zdro-
wej żywności. Postulowano także wsparcie rolników w edu-
kacji specjalistycznej i wielopokoleniowej, tj. przekazywanie 
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tradycji rolniczych od starszego pokolenia, na rzecz efektyw-
nego rozwoju przetwórstwa płodów rolnych, a także rozwoju 
pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wskazywano, że Wielkopolska jest regionem o dużym po-
tencjale przyrodniczym, szczególnie pod względem turysty-
ki wiejskiej oraz agroturystyki. Ze względu na cenne walory 
przyrodnicze należy w dalszym ciągu promować i rozwijać in-
frastrukturę turystyczną, w tym ścieżki rowerowe, piesze edu-
kacyjne oraz konne, a  także szlaki wodne, które są dobrym 
miejscem dla rozwoju turystyki motorowodnej.

W  zakresie efektywności energetycznej i  wykorzystania 
OZE w  Wielkopolsce podkreślono potrzebę oddolnego ini-
cjowania propozycji dla nowej spójnej strategii transformacji 
energetyki w Polsce. Zaproponowano, aby samorządy i inne 
instytucje zajmujące się energią wyszły naprzeciw trendom 
światowym, co pozwoliłoby zaimplementować najlepsze 
praktyki w  regionie. Ważnym tematem był także potencjał 
regionu dla rozwoju OZE, zwłaszcza energii słonecznej, bio-
masy oraz biogazu. Wielkopolskie firmy i samorządy chcą in-
westować w OZE, jednak ze względu na częste zmiany przepi-
sów oraz brak planów miejscowych proces ten jest ryzykowny 
i niezwykle uciążliwy. W związku z powyższym wskazano po-
trzebę przeprowadzenia diagnozy sektora energetycznego.

Wśród innych istotnych działań, które powinny być 
uwzględnione w  przyszłej strategii wymieniono: wsparcie 
ochrony środowiska, stworzenie systemu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz wodnego regionu, zagospodaro-
wanie obszarów pokopalnianych oraz ich rekultywację, a tak-
że rozwój i promocję rolnictwa i turystyki.

Przyszłość obszaru paliwowo-energetycznego
W  województwie wielkopolskim eksploatowane złoża węgla 
brunatnego występują we wschodniej części regionu. W  ra-
mach dyskusji na temat przyszłości obszaru paliwowo-ener-
getycznego wskazano, że w  województwie został powołany 
Zespół ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subre-
gionu konińskiego. Zadaniem zespołu będzie wypracowanie 
rekomendacji, które pozwolą na wdrożenie zmian i  efektyw-
ne wykorzystanie istniejącego potencjału. Prace zespołu sku-
pią się m.in. na kapitale ludzkim, przebudowie jego struktury 
organizacyjnej oraz jakościowej, jak również na stworzeniu 
systemu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Podkreślono 
również, że mamy obecnie szansę na zbudowanie alternatywy 
w  zakresie kierunków rozwoju Wielkopolski Wschodniej, po-
trzebna jest jednak zmiana świadomości i podejścia społecz-
nego do nowych wyzwań i uwarunkowań. Wskazano ponadto, 
że Unia Europejska zauważa potrzebę transformacji gospo-
darki węglowej w  kierunku innych źródeł energii. W  ramach 
prac Komisji Europejskiej uruchomiona została platforma dla 
regionów górniczych w okresie transformacji, w której Samo-
rząd Województwa wyraził chęć uczestnictwa. W  związku ze 
zgłaszanymi postulatami, planowane jest włączenie różnych 
środowisk samorządowych oraz interesariuszy do Zespołu.

W  ramach toczącej się dyskusji nad przyszłością sektora 
węgla brunatnego w tej części regionu i powstaniem kolejnej 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w  Ościsłowie głos 
zabrali zwolennicy i  przeciwnicy dalszego rozwoju kopalni. 

Sprawa odkrywki jest bowiem sporna i  powoduje protesty 
ekologów oraz części mieszkańców. Uczestnicy dyskusji wska-
zali, że realizacja tej inwestycji z jednej strony jest szansą na 
przyszłość, a z drugiej strony przyczyni się do zahamowania 
w województwie procesu przekształcenia gospodarki w no-
wych kierunkach.

Zwolennicy dalszego rozwoju kopalni podkreślali, że 
wygaszanie kopalni nie powinno być działaniem nagłym, 
a długoletnim procesem, podczas którego kopalnia powinna 
wywiązać się ze swoich zobowiązań rekultywacyjnych, które 
wynikają z  prawa polskiego oraz umowy prywatyzacyjnej. 
Proces transformacji powinien być odpowiednio zaplanowa-
ny, a nadchodzący czas jest szansą dla rozwoju nowych ga-
łęzi gospodarki oraz energetyki gazowej, które pozwolą za-
trzymać wielu wykwalifikowanych pracowników w regionie. 
Zwrócono również uwagę, że należy wypracować odpowied-
ni system wsparcia zarówno ze strony Samorządu, jak i Rządu. 

Przeciwnicy tej inwestycji zwracali uwagę, że odkrywkowa 
eksploatacja węgla brunatnego wywiera szereg niekorzyst-
nych zmian w  środowisku przyrodniczym oraz pociąga za 
sobą bardzo istotne i  nieodwracalne przeobrażenia gospo-
darczo-ekonomiczne w regionie. Podkreślano, że działalność 
wydobywcza może mieć negatywny wpływ na walory kra-
jobrazowe, warunki klimatyczne i  wodno-gruntowe, a  także 
zdrowie mieszkańców. Na obszarze subregionu konińskiego 
przez wiele lat prowadzono intensywne prace eksploatacyjne, 
które spowodowały negatywne zmiany w  środowisku: jako 
przykład wskazano zamieranie Jeziora Wilczyńskiego. Uczest-
nicy dyskusji poruszyli również kwestie związane z nieopłacal-
nością wydobycia węgla i produkcji energii w stosunku do cen 
energii na rynku energetycznym. Postulowano na rzecz utwo-
rzenia strategii dla regionu konińskiego w  zakresie przesta-
wiania się na inne źródła energii i rekultywację zdegradowa-
nego środowiska, aniżeli na utrzymanie przy życiu przemysłu 
węglowego i angażowanie na ten cel środków publicznych.

Jako szansę dla przyszłości terenów pokopalnianych wska-
zywano możliwość rozwoju terenów inwestycyjnych oraz ich 
promocję, a także ich racjonalne wykorzystanie i zagospoda-
rowanie. Podkreślano również istotną rolę jaką powinna od-
grywać rewitalizacja przez zmianę wykorzystania i ożywienie 
przestrzeni oraz na fakt, że silny kapitał ludzki jest podstawą 
do wyjścia z obecnego kryzysu. Przyszłym kierunkiem rozwo-
ju powinien być rozwój przedsiębiorczości i różnych, alterna-
tywnych w stosunku do przemysłu górniczego, miejsc pracy 
w  subregionie konińskim. Konieczne w  tym zakresie będzie 
wsparcie MŚP, które kooperowałyby z  dużymi przedsiębior-
stwami związanymi z branżą paliwowo-energetyczną. Zwró-
cono również uwagę, że zrekultywowane tereny pokopalnia-
ne są dobrym miejscem i szansą dla rozwoju turystyki.

Istotną kwestią podniesioną w  przypadku Wielkopolski 
Wschodniej był rozwój OZE, gdyż tereny pogórnicze i jeziora 
stanowią dobre miejsca dla budowy farm fotowoltaicznych. 
Dużą przeszkodą rozwoju OZE jest jednak brak planów miej-
scowych oraz niestabilność prawa w  zakresie polityki prze-
strzennej. Zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami, w procesie 
transformacji ważną rolę powinien odegrać fundusz rozwoju, 
który wsparłby system poręczeń dla przedsiębiorstw z branży 
OZE oraz z obszaru pokopalnianego.
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Założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego

Obowiązująca od 2012 roku „Strategia rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” jest trzecim 
w  prawie dwudziestoletniej historii samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego kluczowym dla rozwoju regionu doku-
mentem. Pierwszym była strategia z 2000 roku wyznaczająca 
główne kierunki rozwoju województwa w nowych granicach 
administracyjnych (określana jako „deklaracja niepodległo-
ściowa”1, swego rodzaju manifest utworzonego samorządu 
województwa). W 2005 roku powstała strategia „bardziej re-
alizacyjna”, w związku z pojawieniem się możliwości podjęcia 
realnych działań rozwojowych wynikających z  dopływu do 
regionu środków zewnętrznych. Z  kolei aktualna strategia 
stanowi realne narzędzie zarządzania rozwojem regionu, 
tworząc podstawy wykorzystania środków własnych samo-
rządu województwa oraz przekazanych do jego dyspozycji 
środków zewnętrznych.

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju 
Wielkopolski. W tym czasie formalnie straci ważność nie tyl-
ko obecnie obowiązująca Strategia rozwoju województwa, 
ale także większość regionalnych sektorowych dokumentów 
strategicznych i operacyjnych. Kończący się okres obowiązy-
wania strategii rozwoju województwa jest tylko jedną z pod-
stawowych przesłanek do podjęcia prac nad strategią czwar-
tej generacji. 

Strategia z  2012 roku była adekwatna do istniejących 
wówczas uwarunkowań i  wyzwań rozwojowych. Od tego 
czasu zaszły istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodar-
czej województwa, powodujące konieczność uwzględnienia 
pojawiających się nowych wyzwań, z którymi będzie musiał 
zmierzyć się region w  najbliższych latach. Aktualizacja stra-
tegii to również konsekwencja trwających na poziomie kra-
jowym prac nad nowym systemem zarządzania rozwojem 
kraju, w ramach którego strategia rozwoju województwa jest 
jednym z  kluczowych dokumentów planistycznych. System 
proponuje wprowadzenie wielu nowych rozwiązań w ramach 
sfer programowej, instytucjonalnej i wdrożeniowej, mających 
przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania po-
lityk publicznych. Trwają również prace nad aktualizacją klu-
czowych krajowych dokumentów strategicznych. 14  lutego 
2017 roku Rada Ministrów przyjęła nowy dokument strate-
giczny pełniący rolę średniookresowej strategii rozwoju kra-
ju, pn. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, natomiast w trakcie aktuali-
zacji są zintegrowane strategie rozwoju kraju, w tym „Krajowa 

1 J. Szlachta, 2014, Nowe uwarunkowania trzeciej generacji strate-
gii rozwoju regionalnego w Polsce, Prace i Materiały IRG SGH 94

Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie”.
Na przyszłą strategię dla Wielkopolski będzie miała rów-

nież wpływ tocząca się na poziomie wspólnotowym inten-
sywna, wielowątkowa dyskusja nad kształtem polityki roz-
woju Unii Europejskiej po 2020 roku. Negocjacje w  sprawie 
przyszłego budżetu UE odbywają się pod naciskiem wielkich 
wyzwań stojących przed Unią, do których można zaliczyć 
wspólną politykę obronną, walkę z  terroryzmem, kryzys 
uchodźczy wywołany przez wojny i terror w sąsiedztwie Euro-
py, czy zmiany klimatyczne, z którymi związany będzie w dal-
szej przyszłości również problem „uchodźców klimatycznych”. 
Wybory dokonane w nadchodzących miesiącach w zakresie 
przyszłego budżetu UE będą miały wpływ na kształt Unii 
w kolejnych dziesięcioleciach. 

Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania stra-
tegii, który w przypadku dokumentów uchwalanych w latach: 
2000, 2005 oraz 2012 wynosił około 2 lata, Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego już w 2018 roku zainicjował prace 
nad jej aktualizacją. Prace te w ramach etapu diagnostyczne-
go zapoczątkował dialog z partnerami społeczno-gospodar-
czymi podczas serii spotkań w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile 
i Poznaniu. Zdecydowano się na taki tok prac ze względu na 
przekonanie, że dzięki dyskusji już na tym etapie możliwe 
będzie postawienie w  pełni trafnej diagnozy sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej regionu, a także pozwoli to w efekcie na 
bardziej precyzyjne wyznaczenie celów, których późniejsza 
realizacja pozwoli na efektywny rozwój województwa. 

Na potrzeby prac diagnostycznych w  Departamencie 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, pod kierun-
kiem Dyrektora Mieczysława Borówki, wypracowane zostały 
wstępne założenia przyszłej strategii. Uznano, że sformuło-
wanie wstępnych założeń będzie stanowiło jeden z  kluczo-
wych elementów początkowych prac nad aktualizacją stra-
tegii, istotny dla właściwego zaprojektowania zakresu i treści 
diagnozy, a także ukierunkowania dyskusji w trakcie spotkań 
diagnostycznych. Nie jest bowiem możliwe przeprowadzenie 
we właściwy sposób prac diagnostycznych bez określenia 
choćby ogólnej koncepcji dotyczącej kształtu kolejnej strate-
gii, przynajmniej w zakresie takich elementów jak: ramy cza-
sowe strategii, zakresy podmiotowy i przedmiotowy, model 
rozwoju, zakres i układ pola interwencji, czy terytorialna kon-
centracja wsparcia.

Planując prace nad nową strategią wojewódzką nale-
żało wziąć pod uwagę fakt, że nie istnieje jedno uniwersal-
ne i  szczegółowe podejście do planowania strategicznego 
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prowadzące do opracowania strategii rozwoju. W  różnych 
opracowaniach można spotkać wiele zaleceń i  wzorców 
w tym zakresie, jednak w praktyce często konieczna jest ich 
modyfikacja, m.in. w  celu dostosowania do posiadanych 
kompetencji, potrzeb i możliwości jednostki, której dotyczą. 
Przy pracach nad wstępnymi założeniami przyszłej strategii 
konieczne było w pierwszej kolejności uwzględnienie wymo-
gów prawnych, w szczególności sformułowanych w ustawie 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa2 oraz 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju3, które określają m.in. minimalny zakres, jaki po-
winna uwzględniać strategia rozwoju województwa.

Horyzont czasowy strategii
Perspektywa czasowa dotychczas obowiązujących strate-
gii rozwoju województwa wielkopolskiego, tj. z 2000, 2005 
i 2012 roku, kończyła się na 2020 roku. W związku z tym ko-
lejne dokumenty miały coraz krótszy okres obowiązywania 
– odpowiednio 20, 15, a  obecnie obowiązująca 8  lat. Dla 
nowej strategii dla Wielkopolski przyjęto założenie, że obej-
mować będzie ona horyzont czasowy do 2030 roku. Z jednej 
strony wynika to z  wymogów ustawowych w  zakresie do-
stosowania dokumentu regionalnego do średniookresowej 
strategii rozwoju kraju, tj. „Strategii na rzecz odpowiedzialne-

go rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Z drugiej 
strony wpływ na to ma planowana kolejna perspektywa 
unijna na lata 2021-2027 (z  uwzględnieniem przedłużo-
nego okresu realizacji programów operacyjnych zgodnie 
z  zasadą n+3 bądź n+2, zależnie od tego, która zostanie 
wynegocjowana). Nie wyklucza się możliwości spojrzenia 
w  dalszą przyszłość, poza 2030 rok, szczególnie w  odnie-
sieniu do analizy przyszłych uwarunkowań oraz formuło-
wania wariantów rozwoju, czy w odniesieniu do aspektów 
przestrzennych. Takie podejście umożliwiają zapisy ustawy 
o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z  któ-
rą strategie rozwoju województw mogą obejmować okres 
wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej 
strategii rozwoju kraju, jeżeli wynika to ze specyfiki rozwo-
jowej w danym obszarze. Należy jednak pamiętać, że im dal-
sza jest przyszłość, tym trudniej ją przewidzieć, a co za tym 
idzie, także realizacja części działań zapisanych w  strategii 
może podlegać odsunięciu w czasie.

Zakresy przedmiotowy i podmiotowy 
strategii
Ustalenie zakresów przedmiotowego i  podmiotowego jest 
jedną z  kluczowych kwestii, którą należy ustalić już na eta-
pie początkowych prac nad przygotowaniem dokumentu 
strategicznego. Strategia musi jednoznacznie określać dla 
kogo jest przygotowywana/kto jest jej realizatorem (zakres 
podmiotowy) oraz o  czym ona jest/czego dotyczy (zakres 
przedmiotowy). Pierwsza strategia rozwoju Wielkopolski, 
z 2000 roku, była dokumentem ogólnym, w którym starano 
się ująć jak najwięcej istotnych dla nowo utworzonego wo-
jewództwa aspektów rozwojowych. W  drugim dokumencie 

2 Tj. Dz.U. 2018 poz. 913
3 Tj. Dz.U. 2018 poz. 1307

strategicznym dla Wielkopolski, przyjętym w  2005 roku, za-
kresy podmiotowy i  przedmiotowy ograniczono do działań 
publicznych. W  Strategii z  2012 roku zawężono koncepcję 
przyjętą w 2005 roku, opierając się na założeniu, że podmio-
tem strategii jest Samorząd Województwa oraz te podmioty, 
na które Samorząd Województwa ma wpływ (stosując np. 
instrumenty finansowe, administracyjne) lub te, które świa-
domie w realizację strategii się zaangażują (np. na podstawie 
porozumień). Udział tych podmiotów w  realizacji strategii 
opierać się ma na czynnym udziale w jej wdrażaniu, a także na 
poczuciu współodpowiedzialności za województwo. Przed-
miotem strategii jest natomiast województwo wielkopolskie 
i  te sfery/dziedziny oraz zachowania innych podmiotów, na 
które zgodnie z kompetencjami samorząd województwa ma 
wpływ. W kolejnej strategii planowana jest kontynuacja obec-
nego podejścia, które powoduje, że poza kompetencjami 
strategii pozostają sfery, które są w całości w kompetencjach 
innych podmiotów, w  szczególności rządowych, na których 
zachowania Województwo Wielkopolskie nie ma bezpo-
średniego wpływu. Dlatego w nowej strategii, podobnie jak 
w obecnie obowiązującej, planuje się wyartykułować kluczo-
we potrzeby regionu w tych sferach adresowane w szczegól-
ności do strony rządowej. 

Model rozwoju województwa
W strategii z 2012 roku sformułowano model rozwoju woje-
wództwa stojący w pewnej opozycji do modelu proponowa-
nego w owym czasie w dokumentach krajowych, określane-
go mianem modelu „polaryzacyjno-dyfuzyjnego”. Model ten 
zakładał, że rozwój można oprzeć na potencjałach głównych 
ośrodków, a  rozwój na obszarach ich otaczających w  kon-
sekwencji pojawi się automatycznie. W  strategii dla Wiel-
kopolski zaproponowano inne podejście w postaci modelu 
„dyfuzyjno-absorpcyjnego”, według którego należy wspierać 
zarówno ośrodki wzrostu, przede wszystkim w  zakresie ich 
zdolności do wywierania korzystnego wpływu na otocze-
nie, jak i  obszary je otaczające w  zakresie ich zdolności do 
absorbowania czynników rozwojowych z zewnątrz oraz wy-
korzystywania potencjałów własnych. Takie podejście miało 
gwarantować zrównoważony rozwój, ułatwić równomierny 
rozwój regionu oraz ograniczyć drenaż i  nieuzasadniony 
przepływ potencjałów. Na potrzeby prac nad nową strategią 
proponuje się uwzględnienie obecnie obowiązującego mo-
delu i uzupełnienie go o dodatkowe elementy. Na potrzeby 
spotkań diagnostycznych nowy model roboczo nazwano 
„modelem funkcjonalnym”, co oznacza, że nadal ważne są 
wzajemnie korzystne powiązania między ośrodkami oraz 
obszarami otaczającymi (dyfuzja i absorpcja), ale dodatkowo 
uwzględniane będą powiązania międzysektorowe, a  więc 
powiązania nie tylko przestrzenne. 

W związku z tym, że wymagana jest spójność strategii roz-
woju ze średniookresową strategią rozwoju kraju, w pracach 
nad aktualizacją strategii regionalnej uwzględniany będzie 
również model rozwoju kraju ujęty w „Strategii na rzecz odpo-

wiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, 
tj. rozwoju odpowiedzialnego oraz społecznie i terytorialnie 
zrównoważonego opartego o  indywidualny potencjał tery-
torialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko 
przetworzone produkty.
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Cele rozwojowe
Cele, sformułowane w sposób jednoznaczny i realne do osią-
gnięcia, wyrażać powinny opis pożądanego stanu docelowe-
go, bądź określać procesy i  działania, jakie do realizacji tych 
celów mają doprowadzić. Punktem wyjścia do określania ce-
lów przyszłej strategii dla Wielkopolski będą sformułowana 
wizja rozwoju, wnioski wynikające z  części diagnostycznej, 
w  tym z  prognoz trendów rozwojowych i  wyników analizy 
jakościowej oraz analizy SWOT. Strategia rozwoju wojewódz-
twa nie może być lekarstwem na wszystkie problemy rozwoju 
Wielkopolski. Nie jest ona bowiem prostą sumą kompetencji 
samorządu województwa, czy potrzeb i  działań lokalnych. 
Dlatego przyjęto założenie, że cele ujęte w  nowej strategii 
regionalnej koncentrować się będą na działaniach kluczo-
wych dla rozwoju województwa, pozwalających osiągnąć jak 
największą wartość dodaną dla Wielkopolski. Jest to zgodne 
z  zasadą, że dobre planowanie strategiczne w  regionie to 
sztuka wyboru celów wspólnych, kluczowych dla tego obsza-
ru. Jeżeli w strategii pewne obszary nie są ujęte, nie oznacza 
to braku zainteresowania nimi samorządu województwa, lecz 
jest wyrazem świadomej koncentracji wsparcia na obszarach 
o największym potencjale kreowania wzrostu gospodarczego 
(a w konsekwencji także społecznego). Obszary/cele nieujęte 
bezpośrednio w strategii rozwoju województwa mogą być re-
alizowane przez samorząd w ramach różnych polityk, wdraża-
nych za pomocą np. programów rozwojowych, co nie będzie 
sprzeczne z zapisami strategii. Cele realizowane w ramach róż-
nych polityk nie muszą być zawsze tożsame z celami strategii 
– nie powinny jednak być z nimi sprzeczne, bądź je wykluczać. 

W  kolejnej strategii planuje się nadal ująć kilka pozio-
mów celów rozwojowych, przy czym będą one tworzyć upo-
rządkowaną i  spójną strukturę hierarchiczną oraz różnić się 
stopniem szczegółowości. Należy zauważyć, że cele niższego 
rzędu nie muszą obejmować całego zakresu merytoryczne-
go celu wyższego rzędu, lecz mogą koncentrować się na ich 
najważniejszych aspektach. Tak więc pominięcie w  celach 
niższego rzędu określonego aspektu realizacji celu wyższego 
rzędu nie będzie oznaczać, iż ten aspekt nie jest z nim zgod-
ny, lecz będzie wskazywać, iż z punktu widzenia dokumentu 
jest on drugorzędny. To samo podejście dotyczy kierunków 
interwencji wyznaczanych w ramach poszczególnych celów.

Koncepcja terytorialnej koncentracji wsparcia
Potrzeba przestrzennego adresowania celów strategii była 
jedną z głównych przesłanek aktualizacji strategii wojewódz-
kiej w 2012 roku. Identyfikuje ona różnego rodzaju obszary 
interwencji i adresuje do nich część celów operacyjnych. Dla 
potrzeb terytorializacji celów nie tworzono nowej, własnej 
klasyfikacji typów obszarów, lecz wykorzystano klasyfikacje 

obszarów funkcjonalnych według „Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030” oraz obszarów strategicznej 
interwencji zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalne-

go 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. W nowej stra-
tegii planowane jest w jeszcze większym stopniu ukierunko-
wanie terytorialne celów, polegające na adresowaniu ich do 
3 rodzajów miejsc/obszarów: miejsc występowania różnego 
rodzaju potencjałów/zasobów/silnych stron, miejsc niedo-
borów/deficytów oraz do różnego rodzaju układów funkcjo-
nalnych. Jeszcze większy stopień terytorialnej koncentracji 
wsparcia nie oznacza, że wszystkie działania ujęte w strategii 
będą adresowane do konkretnych obszarów województwa. 
Wymiar horyzontalny będzie miała część działań, których 
specyfika i zdiagnozowany zakres oddziaływania nie cechuje 
się koncentracją terytorialną i które będą realizowane przez 
samorząd województwa na obszarze całego regionu. W pra-
cach nad terytorialnym wymiarem strategii uwzględnione 
zostaną również obszary strategicznej interwencji wskaza-
ne w średniookresowej strategii rozwoju kraju – „Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.)”, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-go-
spodarcze, będące miejscami kumulacji problemów rozwo-
jowych, oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją, cha-
rakteryzujące się stosunkowo niskim poziomem jakości życia 
mieszkańców.

*****
Powyższe założenia mogą ulec pewnym modyfikacjom m.in. 
w wyniku dyskusji z partnerami czy dokonanej ewaluacji pro-
jektu nowego dokumentu. Na ostateczny kształt strategii roz-
woju województwa wielkopolskiego duży wpływ mogą mieć 
również zmiany sygnalizowane przez stronę rządową. Prowa-
dzone prace, dotyczące nowego systemu zarządzania rozwo-
jem kraju, zakładają zmiany w układzie dokumentów strate-
gicznych na wszystkich poziomach: krajowym, regionalnym 
i  lokalnym. Na poziomie regionalnym podstawową rolę pla-
nującą, tj. identyfikującą wyzwania, określającą cele rozwoju 
oraz wskazującą kierunki działań i  instrumenty realizacyjne, 
pełnić ma zintegrowana strategia rozwoju województwa, 
która miałaby zastąpić aktualne dokumenty: strategię rozwo-
ju województwa i  plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa. Brak informacji co do momentu wprowadze-
nia i ostatecznego kształtu zapowiadanych zmian powoduje, 
że w  podjętych pracach nad aktualizacją dokumentu stra-
tegicznego dla województwa wielkopolskiego konieczne 
jest uwzględnianie z  jednej strony obecnie obowiązujących 
wymogów prawnych, a  z  drugiej planowanych modyfikacji 
w krajowym systemie dokumentów strategicznych. Taka sy-
tuacja stanowi niewątpliwe utrudnienie dla prac nad sformu-
łowaniem nowej strategii rozwoju dla Wielkopolski.




