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Szanowni Państwo
Trzynasty numer Biuletynu poświęcony został Strategii roz-
woju województwa do 2030 roku . Specjalne wydanie stanowi 
podziękowanie za wspólną, wielomiesięczną pracę nad Stra-
tegią – podziękowanie dla Radnych Województwa Wielkopol-
skiego, dla przedstawicieli samorządów lokalnych i jednostek 
rządowych funkcjonujących w regionie, środowisk naukowych 
i pozarządowych, w końcu – pracowników Urzędu Marszał-
kowskiego . Przygotowanie Strategii to kilkuetapowy proces . 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję, aby już 
na wstępnym etapie (diagnostycznym) włączyć w przygoto-
wanie Strategii szerokie grono zainteresowanych . Możliwości 
te opisane są w Biuletynie, szczególnie w artykułach przedsta-
wiających proces uspołecznienia Strategii, nabór na projekty 
strategiczne, pozwalające ukonstytuować się pakietom działań, 
czy artykułach prezentujących wyniki ankiet prowadzonych 
wśród mieszkańców województwa, w tym wśród młodzieży . 

W tworzenie Strategii od samego początku zaangażowały się 
osoby kierujące się troską o dobro wspólne, pasjonaci i miłośnicy 
regionu, wszyscy ci, dla których rozwój Wielkopolski nie jest 
obojętny . Wiele przedstawionych w Biuletynie działań podjętych 
w procesie programowania Strategii było nowatorskich . Korzy-
stano z metod interaktywnych (mapowanie pojęciowe, analizy 
problemowe) i warsztatowych (stosowane szczególnie podczas 
spotkań partycypacyjnych) . Dzięki temu Strategia Wielkopolska 
2030 nie jest dokumentem „zza biurka”, ale stanowi namacalny 
dowód dobrej współpracy różnych środowisk i osób pełniących 
różne funkcje, osób publicznych i podmiotów indywidualnych 
– przedsiębiorców, mieszkańców . Z całą pewnością Strategia 
Wielkopolska 2030 nie ma jednego autora – powstała w sze-
rokim gronie zainteresowanych i zaangażowanych osób oraz 
stanowi wyraz oczekiwań Wielkopolan . 

Strategia Wielkopolska 2030 została przyjęta 27 stycz-
nia 2020 roku i od tej daty rozpoczął się okres jej wdrażania . 

W przedstawionym w Strategii systemie zarządzania zaznacza 
się, że jednym z głównych źródeł finansowania działań roz-
wojowych są środki polityki spójności . Zaznacza się także, że 
realizacja Strategii będzie monitorowana, a jednym z podsta-
wowych źródeł informacji o stopniu realizacji celów rozwojo-
wych będą coroczne Raporty o stanie województwa . Prace nad 
programowaniem polityki spójności w regionie, innymi słowy 
prace nad Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyj-
nym po 2020 roku rozpoczęły się niejako równolegle z pracami 
nad Strategią . Istotne dla dobrego zaprojektowania WRPO 
okazały się liczne spotkania, konsultacje, badania ankietowe 
i nabór na projekty strategiczne podjęte w ramach prac nad 
Strategią . Stanowiły one cenne źródło informacji o potrzebach i 
kierunkach rozwojowych regionu . Należy podkreślić, że kształt 
kolejnego WRPO zależy w dużej mierze od zawartości doku-
mentów polityki spójności wyższego rzędu – rozporządzeń 
ogólnych dotyczących środków EFRR, EFS czy EFRROW, krajo-
wej Umowy Partnerstwa, a wszystkie te dokumenty nadal mają 
status projektów . Obecnie, oprócz wspomnianej diagnozy do 
nowego WRPO oraz aktualizacji diagnozy przygotowanej na 
potrzeby Strategii, tworzone są dokumenty stanowiące tzw . 
warunki ex -ante WRPO 2021+ . 

Monitoring Strategii prowadzony jest własnymi zasobami 
kadrowymi oraz wspomagany zleconymi ekspertyzami i ba-
daniami specjalistycznymi . Doświadczenie pokazuje także jak 
ważną rolę w aktualizowaniu wiedzy, weryfikacji danych i infor-
macji są konferencje i debaty publiczne z udziałem ekspertów, 
praktyków, beneficjentów i mieszkańców . Dlatego Samorząd 
Województwa będzie kontynuował tego typu działania, uzu-
pełniając bieżący monitoring . 

W obliczu pandemii koronawirusa rodzi się pytanie, czy 
Strategia powinna zostać zaktualizowana, czy wszystkie jej 
cele są nadal trafne? Strategia Wielkopolska 2030 powstawała 
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w okresie, gdy gospodarka regionu wyróżniała się pozytyw-
nie na tle kraju, gdy bezrobocie było najniższe w kraju, gdy 
panował dobry nastrój społeczny i  Wielkopolanie dobrze 
oceniali jakość życia w województwie . Istniały dobre warunki 
inwestycyjne i prorozwojowe . Mieszkańcy wskazywali nie tyl-
ko na potrzeby bytowe i poprawę dostępu do podstawowej 
infrastruktury i usług, ale także te, które w literaturze nauko-
wej nazywane są potrzebami postmaterialistycznymi, tj . na 
potrzeby otwartości na nowe idee i nowe style życia, rozwoju 
kultury, możliwości samorozwoju, potrzeby tworzenia warun-
ków do rozwoju kreatywności i warunków umożliwiających 
jej skanalizowanie, troskę o środowisko . Strategia powstawała 
w okresie trwających w Brukseli dyskusji nad zmniejszeniem 
środków wsparcia dla Wielkopolski z uwagi na jej dobre wyniki 
społeczno -ekonomiczne . 

Sformułowanie wizji rozwoju regionu, która mówi o Wielko-
polsce przodującej w kraju i liczącej się w Europie w 2030 roku, 
w czasie dobrej koniunktury gospodarczej i społecznej nie jest 
nadmiernie ambitne, ani nierealne . Ale wizja ta, pomimo kryzy-
su spowodowanego pandemią, nie traci na aktualności . Wynika 
to przede wszystkim z faktu dobrze przeprowadzonego pro-
cesu analitycznego, uwzględniającego dynamikę różnych pro-
cesów i trendów rozwojowych, zakłócanych kryzysami . Cenne 
są doświadczenia regionów w odbudowie swoich gospoda-
rek w czasie globalnego kryzysu gospodarczego z 2008 roku . 
Wprawdzie ówczesny kryzys nie dotknął Wielkopolski w takim 
stopniu jak pozostałe regiony, ale zmiany były odczuwane 
także tutaj . Badania przeprowadzone na ten temat (opubliko-
wane w zleconej przez Samorząd Województwa ekspertyzie 
w 2014 roku) dowodzą, że osłabienie koniunktury gospodar-
czej wpłynęło na poziom zatrudnienia i płac, oznaczając dla 
gospodarstw domowych spadek dochodów, a w skrajnych 
wypadkach także całkowitą utratę dotychczasowych źródeł 
utrzymania . Zachwiane poczucie bezpieczeństwa ekonomicz-
nego gospodarstw domowych przełożyło się na zachowania 
konsumenckie – pewnym zmianom uległa struktura wydatków, 
formy spędzania czasu wolnego czy zachowania prorodzinne . 
Przedsiębiorstwa w zróżnicowanym zakresie odczuły wpływ 
kryzysu w poszczególnych aspektach ich działalności: polityka 
kadrowa, współpraca kooperacyjna, usługi otoczenia biznesu, 
usługi transportowe, poziom inwestycji i struktura finanso-
wania działalności inwestycyjnej oraz wyniki ekonomiczne . 
Jednakże reakcja przedsiębiorstw na zaobserwowane spo-
wolnienie gospodarcze była mniej głęboka niż w przypadku 
gospodarstw domowych . Gospodarstwa domowe w słabiej 
rozwiniętych obszarach Wielkopolski okazały się bardziej wraż-
liwe na kryzys niż gospodarstwa na obszarach wzrostu . W przy-
padku przedsiębiorstw było odwrotnie – przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w lepiej rozwiniętych obszarach Wielkopolski 
w większym stopniu odczuły skutki kryzysu niż poza nimi . 

Podjęte wówczas działania naprawcze skoncentrowały 
się na wzmocnieniu kapitału ludzkiego i warunków do jego 
rozwoju, uelastyczniono rynek pracy, wzmożono działania na 
rzecz poprawy kwalifikacji zasobów pracy . Istotne były rów-
nież poprawa warunków rozwoju działalności gospodarczej 
i złagodzenie wymogów administracyjnych w stosunku do 

tworzących się firm, poprawa procedur przyznawania środków 
pieniężnych w ramach programów operacyjnych ze środków 
europejskich czy też poprawa dostępu do instrumentów zwrot-
nych finansowania inwestycji MŚP . Przedsiębiorcy i pracownicy 
mogli liczyć na dodatkowe wsparcie z Funduszu Pracy oraz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych . 

Wspomniany kryzys z 2008 roku wpłynął na zmiany w po-
ziomie długu publicznego i deficytu budżetowego wielu kra-
jów, spadek produkcji i popytu uszczuplając rynki zbytu . Ale 
skutkował także nową falą migracji międzynarodowych (jako 
odpowiedź na wzrost bezrobocia), w tym falą uchodźców 
o niespotykanej do tej pory skali . Zaobserwowano zmiany 
strukturalne w gospodarce – zmniejszyło się znaczenie jednych 
gałęzi, a inne się rozwinęły . Coraz większe znaczenie odgry-
wała cyfryzacja, rozwój branż opartych na kapitale ludzkim, 
a zmniejszyło się znaczenie sektorów surowcowych . 

Uwzględniając analizę dynamiki zmian i obserwację global-
nych trendów, kluczowe stało się włączenie Wielkopolski i jej 
przedsiębiorców w nurt czwartej rewolucji przemysłowej (tzw . 
Przemysł 4 .0) ukierunkowanej na cyfryzację, zaawansowane 
technologie produkcyjne, nanoelektronikę itp . Innego spoj-
rzenia wymagały kwestie demograficzne i związane z nimi po-
trzeby rynku pracy czy utrzymania potencjału ludnościowego 
regionu . Tworzenie jak najlepszego środowiska do osiedlania 
się dla osób poszukujących miejsca do życia i pracy stało się 
jednym z priorytetów . Konieczna stała się budowa silnej regio-
nalnej bazy finansowej, uwzględniająca różne mechanizmy 
finansowania (od mechanizmów zwrotnych, po społecznościo-
we), wielopoziomową współpracę w zakresie różnorodnych in-
strumentów finansowych oferowanych w regionie i efektywne 
współdziałanie z kapitałem prywatnym . Polityka regionalna 
w większym zakresie stosowała mechanizmy wsparcia na zróż-
nicowanych pod względem rozwoju obszarach województwa . 
Interwencje służące spójności i równowadze terytorialnej re-
gionu zakładały, że wszystkie obszary strategicznej interwencji 
będą w polityce regionalnej ważne i równoprawne . Wskaza-
ne wyzwania znalazły swoje miejsce w Strategii rozwoju do 
2030 roku . Kluczowe obszary wsparcia zostały w syntetyczny 
sposób opisane w jednym z artykułów Biuletynu . 

Trudno przewidzieć skutki obecnego kryzysu wywołanego 
pandemią COVID-19 . Z całą pewnością jest to kryzys do tej pory 
nam nieznany, gdzie najwyższą stawką jest ludzkie zdrowie i ży-
cie w tak dużej skali . Wszelkie prognozowanie jest w tej chwili 
niezwykle trudne . Trudno jest przewidzieć powrót gospodarki 
do stanu przed pandemią . Pod znakiem zapytania pozostaje 
czy będziemy mieli wkrótce do czynienia z gwałtownym od-
biciem czy też stabilizacją i powolnym powrotem do stanu 
sprzed kryzysu . Nie można również określić, czy zachowania 
społeczne oraz style życia wywołane sytuacją epidemiologicz-
ną okażą się trwałe . Ekonomiści obserwują wzmożony popyt na 
infrastrukturę, wyposażenie i usługi teleinformatyczne . Notuje 
się wzrost firm podejmujących reorganizację w systemie pracy 
na poziomie strategicznym firmy . Czy wykształcą się nowe 
wzory konsumenckie, potrzeby solidaryzmu społecznego? 
Monitorujemy sytuację i z całą pewnością będziemy reagować 
na zmiany . 



Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer XIII (2020) styczeń–czerwiec

5

Nie jest to jednak równoznaczne ze zmianą Strategii . De-
cyzja o modyfikacji tego rodzaju dokumentu powinna mieć 
solidne podstawy statystyczne i podlegać debacie publicznej . 
Rolą Strategii Wielkopolska 2030 jest integrowanie środowisk 
i inspirowanie do działań, poszukiwanie wspólnych rozwiązań . 
Wdrażanie Strategii rozpoczęło się od gwałtownego, nagłego 
kryzysu, ale na ten proces mamy jeszcze całą dekadę . Funda-
menty Strategii – jej cele rozwojowe i wizja – zostały dobrze 
zaprogramowane . 

Samorząd Województwa na poziomie operacyjnym podjął 
walkę ze skutkami epidemii koronawirusa . Pod koniec marca  
br . skończyły się procedury formalne (uzgodnienia z Komisją 
Europejską i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej), 
zainicjowane przez Samorząd, na dokonanie przesunięć środ-
ków w WRPO 2014+ tak, aby wygospodarować znaczne fundu-
sze na ochronę zdrowia, wyposażenie placówek medycznych 
w środki ochrony osobistej i sprzęt do ratowania życia pacjen-
tów zmagających się z koronawirusem . Samorząd przekazał 
środki na produkcję testów na obecność wirusa, opracowanych 

przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu . Wielkopolscy przedsiębiorcy zagrożeni lub do-
tknięci negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 mogą sko-
rzystać ze specjalnej oferty finansowania kapitału obrotowego 
w ramach WRPO 2014+ oraz oferty pożyczkowej z dopłatą do 
odsetek, udostępnionej przez pośredników finansowych BGK . 
Uproszczono procedury dla beneficjentów realizujących swoje 
projekty w ramach WRPO 2014+ . Ze środków Funduszu Pracy 
w powiązaniu ze środkami EFS dofinansowywane są wyna-
grodzenia i części kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej . Samorząd uruchomił akcję „Wspieraj Wielkopolskich 
Producentów!”, w ramach której prowadzi się sprzedaż zdalną 
z dowozem do domu lub odbiorem bezpośrednim u producen-
ta, należącego do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska . 

Mając na uwadze aktualną sytuację społeczno-gospodarczą 
regionu podejmowane będą kolejne stosowne i niezbędne 
działania chroniące Wielkopolan, ich życie i zdrowie . Działania 
pozwalające na szybki powrót do codzienności, realizację pla-
nów zawodowych i spełnianie się w życiu prywatnym . 

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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1. Zarządzanie strategiczne w sektorze 
publicznym
Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym stało się od po-
czątku transformacji ustrojowej w Polsce ważnym, a obecnie już 
powszechnym trendem, szczególnie w jednostkach samorządu 
terytorialnego . Wynika to z faktu, że tradycyjne podejście oparte 
na administrowaniu nie jest w stanie w pełni sprostać realizo-
wanym przez samorząd zadaniom i wymaganiom stawianym 
władzom lokalnym i regionalnym . 

Zarządzanie publiczne w ostatnich 30 latach ewoluuje . Po-
czątkowo wykorzystywano modele oparte na rozwiązanych czy-
sto biznesowych określanych jako new public management (NPM, 
nowe zarządzanie publiczne) . Władze samorządowe, w duchu 
menadżeryzmu publicznego zaczęły sięgać po rozwiązania, któ-
re sprawdziły się w organizacjach biznesowych, w tym zarządza-
nie strategiczne . Na gruncie krytyki NPM powstały koncepcje 
oparte na nowym ładzie publicznym, określane jako new public 
governance (NPG), związane z ideą dobrego zarządzania (good 
governance), zarządzania sieciowego (networked governance), 
współzarządzania terytorialnego i wieloszczeblowego (inter‑
territorial, multi ‑level governance) . Współzarządzanie określić 
można najprościej jako proces koordynacji działań podmiotów 
wspierających rozwój terytorium, wykorzystujący jego zasoby 
materialne i kapitał społeczny (Kaczmarek 2017) . Zarządzanie to 
opiera się m .in . na niehierarchicznych powiązaniach występują-
cych pomiędzy licznymi interesariuszami sektora publicznego, 
rządowego i pozarządowego, gospodarczego i społecznego na 
określonym terytorium . 

Wszystkie ww . modele zarządzania strategicznego wykorzy-
stują podstawowe jego narzędzie jakim jest strategia rozwoju 
jednostki terytorialnej . Strategia to, najprościej rzecz ujmując, 
zapis skoordynowanych i zintegrowanych działań przedstawiają-
cy cele do osiągnięcia oraz zadania do wykonania w określonym 
czasie, w odniesieniu do wewnętrznych i zewnętrznych uwa-
runkowań oraz przy uwzględnieniu dostępnych zasobów dziś 

i w przyszłości . Zmieniają się zakres i funkcje strategii, sposób 
ich opracowywania, rola czynnika społecznego w tworzeniu 
celów strategicznych i wdrażaniu strategii . Zmianie podlegają 
priorytety rozwojowe, jako wyraz adaptacji do zmieniających się 
uwarunkowań prawnych, finansowych, sytuacji gospodarczej, 
społecznej, demograficznej i ekologicznej . W ślad za tym zmie-
niają się także paradygmaty rozwoju lokalnego i regionalnego .

2. Trzy generacje strategii regionalnych
W Polsce po wprowadzeniu w 1998 r . reformy ustanawiającej 
samorząd terytorialny na szczeblu wojewódzkim oraz po akcesji 
do Unii Europejskiej w 2004 r . możliwe stało się zastosowanie 
strategicznego programowania rozwoju na poziomie zarówno 
centralnym (interregionalnym), jak i przede wszystkim regional-
nym (intraregionalnym) . Od początku funkcjonowania samo-
rządu wojewódzkiego w Polsce można wyróżnić co najmniej 
3 generacje strategii regionalnych (szerzej zob . Szlachta 2014) .
1) Pierwsza generacja strategii rozwoju społeczno-

-gospodarczego województw powstała już w latach 2000-
2004, bezpośrednio po wprowadzeniu reformy terytorial-
nej państwa . Podstawowa uwaga w  tych dokumentach 
została poświęcona inwentaryzacji zasobów terytorium 
nowych województw oraz scaleniu obszarów tworzących 
nowy region administracyjny . Strategie pierwszej generacji 
miały charakter dokumentów wewnętrznych, z niewielkim 
odniesieniem do uwarunkowań zewnętrznych . Tworzone 
były na użytek organizacji prac samorządu terytorialnego, 
w  dłuższej, na ogół średniookresowej perspektywie . Ich 
uspołecznienie było znikome a  cele nakierowane były na 
realizację działań publicznych i inwestycji samorządowych 
związanych stricte z  ustawowymi zadaniami . Miały one 
głównie charakter sektorowy (silosowy), ze słabym odnie-
sieniem do wymiaru terytorialnego w ujęciu wewnątrzre-
gionalnym .

2) Druga edycja strategii wojewódzkich była tworzona w  la-
tach 2005-2010 i  późniejszych . Strategie te były podpo-
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rządkowane zarówno w wymiarze sektorowym, jak i tery-
torialnym, zewnętrznym celom i programom wsparcia Unii 
Europejskiej . Bezpośrednio po akcesji do Unii Europejskiej 
Polska stała się bowiem znaczącym beneficjentem europej-
skiej polityki spójności . Strategie drugiej generacji odzwier-
ciedlały więc z jednej strony potrzeby rozwojowe regionu, 
z drugiej jednak musiały wpisywać się w główne osie roz-
wojowe Unii Europejskiej, stając się elementem hierarchicz-
nego planowania strategicznego . Uspołecznienie strategii 
z  tego okresu następowało najczęściej w  końcowej fazie 
projektowania i  związane było głównie z  konsultacjami 
wypracowanego w gronie ekspercko -samorządowym pro-
jektu strategii, z elementami priorytetyzacji celów rozwojo-
wych . Jak zauważa Szlachta (2014, s . 246), „strategie regio-
nalne w  Polsce powstawały niejako w  cieniu europejskiej 
polityki spójności, traktowanej jako uniwersalne odniesie-
nie dla poszczególnych strategii wojewódzkich” . Strategie 
te, na ogół bardzo obszerne, dokumentowały znaczącą 
wiedzę na temat procesów rozwojowych zachodzących 
w poszczególnych regionach . 

3) Strategie trzeciej generacji stanowią odpowiedź na wy-
zwania ostatnich lat i  akcentują podejście zintegrowane 
(funkcjonalno -przestrzenne) do rozwoju regionalnego . 
Zmiany w  doktrynie europejskiej polityki rozwoju regio-
nalnego spowodowały, że wymiar terytorialny w  tych 
strategiach jest już obowiązkowy i  to do niego dostoso-
wywane są instrumenty interwencji publicznej . Podejście 
terytorialne wymaga dobrej diagnozy zróżnicowania te-
rytorialnego, identyfikacji obszarów nierównomiernego 
rozwoju społeczno -gospodarczego wewnątrz regionu, jak 
też rozpoznania endogennych potencjałów i  czynników 
rozwoju . Uspołecznienie staje się podstawą procesu two-
rzenia i  wdrażania strategii . Do agendy realizacji celów 
strategicznych wprowadza się elementy partycypacji spo-
łecznej, zarządzania sieciowego, współpracy z partnerami 
gospodarczymi i  organizacjami społecznymi . Zarządzanie 
programami i  projektami strategicznymi zakłada progra-
mowe współdziałanie między jednostkami terytorialnymi 
w ramach różnego rodzaju obszarów funkcjonalnych .
Województwo wielkopolskie, od chwili rozpoczęcia działal-

ności jako jednostka samorządowa w 1999 r ., konsekwentnie 
realizuje politykę rozwoju w oparciu o dokumenty programowe, 
ze strategią rozwoju na czele . Pierwsze tej rangi opracowanie 
pojawiło się w 2000 r . i wyznaczyło główne kierunki rozwoju 
regionu w nowych granicach administracyjnych . Można je za-
kwalifikować do grupy strategii I generacji . W 2005 r . powstała 
strategia II generacji, o charakterze znacznie bardziej realizacyj-
nym, w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i poja-
wieniem się możliwości sfinansowania działań rozwojowych na 
szeroką skalę . Strategia z 2012 r . uwzględniała już w większym 
stopniu mechanizmy wykorzystania zasobów własnych samo-
rządu województwa oraz przekazanych do finansowania celów 
rozwojowych środków zewnętrznych z UE . Strategia rozwoju 
województwa wielkopolskiego do 2030 roku (dalej: Strategia 
Wielkopolska 2030) w pełni wpisuje się w założenia strategii III 
generacji . To dokument akcentujący w większym stopniu niż 
dotychczas zintegrowane podejście do programowania rozwoju, 
współzarządzanie oraz międzysektorową i międzyterytorialną 
koordynację polityk publicznych, w którym dużą rolę odgrywa 
właśnie wymiar terytorialny .

3. Cechy Strategii rozwoju województwa 
Wielkopolska 2030
Strategie rozwoju województw są specyficznym rodzajem stra-
tegii rozwoju, ich zakres określony jest przede wszystkim Ustawą 
z 5 czerwca 1998 r . o samorządzie województwa oraz Ustawą 
z dnia 6 grudnia 2006 r . o zasadach prowadzenia polityki rozwo-
ju . Zgodnie z zapisami ww . ustaw określając strategię rozwoju, 
samorząd województwa powinien się koncentrować na takich 
kwestiach, jak:
•	 Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świa-

domości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkań-
ców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokal-
nej;

•	 Pobudzanie aktywności gospodarczej;
•	 Podnoszenie poziomu konkurencyjności i  innowacyjności 

gospodarki województwa;
•	 Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodni-

czego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
•	 Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego .

Obligatoryjnymi elementami strategii regionalnej są 
w myśl zapisów ustawowych: diagnoza sytuacji społeczno-
-ekonomicznej województwa; określenie celów strategicznych 
polityki rozwoju województwa; określenie kierunków działań 
podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia 
celów strategicznych . Tyle zapisów ustawowych, które jednak nie 
zawierają przepisu na dobrą i skuteczną strategię .

Informacje i wiedza niezbędna do opracowania strategii są 
„rozproszone w różnych instytucjach i organizacjach oraz w umy-
słach ekspertów” (Kożuch 2011, s . 13) . Dlatego opracowanie 
strategii powierzono zespołowi koordynującemu, złożonemu 
głównie z pracowników Departamentu Polityki Regionalnej 
UMWW i wspierających ich ekspertów zewnętrznych . Przystę-
pując do tworzenia Strategii zespół ten przyjął określone zało-
żenia . Z jednej strony miały one na celu uniknięcie głównych 
grzechów strategii samorządowych, takich jak przerost części 
opisowych, dominacja historii nad przyszłością, naśladownictwo, 
przyjmowanie obcych pomysłów (zob . Nosarzewski 2016) . Uzna-
no, że praca nad strategią jest jak  „jazda samochodem – luster-
ko wsteczne nie bez powodu jest mniejsze, niż przednia szyba 
i koncentracja na przyszłości” . Z drugiej strony zaprogramowany 
został proces uspołecznienia strategii, ważny z punktu widzenia 
demokratycznego tworzenia treści strategii i późniejszego za-
angażowania wspólnoty samorządowej w jej realizację . W  kon-
sultacjach na różnych etapach tworzenia Strategii Wielkopolska 
2030 wzięli udział mieszkańcy, ze specjalnym zwróceniem uwagi 
na grupy młodzieży i osób starszych, organizacje społeczne, 
gospodarcze, przedstawicieli innych szczebli samorządu w regio-
nie . Warte odnotowania jest także zaangażowanie od początku 
tworzenia Strategii Radnych Województwa Wielkopolskiego 
oraz uczestników spotkań organizowanych w subregionach 
Wielkopolski . Pozwoliło to na wypracowanie daleko idącego 
konsensusu co do sformułowanych wizji, misji i celów strate-
gicznych, jak też terytorializacji polityki rozwoju . 

Bez kompleksowej wiedzy o realnych procesach trudno jest 
programować rozwój . W Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego od kilku lat funkcjonuje Wielkopolskie 
Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT), prowadzą-
ce rozbudowany system statystyki regionalnej i monitoringu 
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usług publicznych, obejmujący różne układy terytorialne . Rze-
telnie opracowana Diagnoza sytuacji społeczno -gospodarczej 
i przestrzennej województwa wielkopolskiego (2019) stanowiła 
źródło wiedzy o procesach i zjawiskach w regionie oraz jego 
otoczeniu krajowym i europejskim, umożliwiając tym samym 
szersze zastosowanie benchmarkingu w procesie zarządzania 
strategicznego . Co ważne, opracowana diagnoza zapewniła 
mieszkańcom i różnym organizacjom dostęp do zobiektywi-
zowanych informacji, obejmujących szerokie spektrum zagad-
nień na temat dynamiki i poziomu rozwoju regionu, jakości 
życia i standardu dostarczanych usług publicznych . Ułatwiło 
to niewątpliwie władzom, Zarządowi Województwa Wielkopol-
skiego z Marszałkiem na czele, jak też zespołowi Strategiczne-
mu prowadzenie merytorycznego dyskursu społecznego na 
wszystkich etapach tworzenia Strategii .

Charakteryzując pokrótce cechy Strategii Wielkopolska 
2030 należy zauważyć, że wpisują się one w założenia Strate-
gii III generacji . Do szczególnie istotnych cech zaliczyć należy:
1) Aktywny udział władz i społeczeństwa w trakcie projekto-

wania Strategii;
2) Odniesienie do „starej Strategii”, jej ewaluacja ex post 

z wnioskami na temat skuteczności realizowanych celów 
strategicznych;

3) Solidna diagnoza stanu rozwoju województwa, analiza 
trendów oraz prognozy ich kształtowania się w przyszło-
ści (podejście scenariuszowe);

4) Badania opinii społecznej, identyfikacja oczekiwań róż-
nych grup społecznych i organizacji, konsultacje projektu 
Strategii;

5) Sformułowanie kluczowych wyzwań w odpowiedniej per-
spektywie czasu;

6) Określenie docelowej wizji i misji;
7) Wybór i sformułowanie najważniejszych celów strategicz-

nych;
8) Koncentracja nie tylko na zadaniach ustawowych ale tak-

że fakultatywnych, istotnych dla rozwoju regionu;
9) Zintegrowany charakter: zintegrowanie podejścia sekto-

rowego i terytorialnego (włączenia polityki przestrzennej 
do wymiaru Strategicznego);

10) Oparcie programów rozwoju na zasadach partnerstwa 
i zarządzaniu sieciowym .

4. Strategia Wielkopolska 2030 na trudne 
i niepewne czasy
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 r . 
pełni 3 podstawowe funkcje:
1) Operacyjną (normatywną): określa jasne i  sprecyzowane 

kierunki działań samorządu województwa, których celem 
jest poprawa sytuacji gospodarczej, społecznej i  prze-
strzennej regionu; 

2) Informacyjną: informuje społeczność regionu, władze 
różnych szczebli, instytucje i podmioty w województwie 
o  kierunkach rozwoju przyjętych przez Samorząd Woje-
wództwa w perspektywie 10 lat;

3) Integracyjną: mobilizuje do osiągania wspólnych celów 
rozwojowych, partnerów z  jednostek administracji pu-
blicznej, mieszkańców, organizacji społecznych i podmio-
tów gospodarczych działających na terenie województwa .

Społeczną korzyścią strategii jest potrzeba zapewnienia po-
czucia stabilizacji, bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość 
dla mieszkańców regionu . Strategia ma swój autonomiczny, 
wielkopolski charakter, odwołując się do podstaw samorząd-
ności oraz kształtowanej od wieków tradycji pracy organicznej . 
Mimo zastosowania podejścia scenariuszowego, zrozumiałym 
jest, że w zapisach Strategii nie można było przewidzieć tak 
rzadkiego a jednocześnie niebezpiecznego zjawiska jakim oka-
zała się pandemia choroby Covid-19, która pojawiła się wczesną 
wiosną 2020 r ., już po uchwaleniu Strategii . Konsekwencje wy-
wołane pandemią: zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, 
zaburzenia w życiu społecznym oraz zakłócenia w funkcjono-
waniu gospodarki będą zapewne istotne dla realizacji długofa-
lowej 10-letniej perspektywy rozwoju jaką wyznacza Strategia . 
I nie dotyczy to tylko rozwoju regionu Wielkopolski . Ziściło się 
bowiem przysłowie (uznawane nomen omen za chińskie) „obyś 
żył w ciekawych czasach”, które w okresie pandemii okazało 
się przekleństwem na skalę globalną . Trudno dziś określić, na 
ile zarysowane w różnych strategiach, w tym Strategii dla wo-
jewództwa wielkopolskiego, cele rozwojowe uda się w tym 
trudnym czasie osiągnąć . Nie zmieniają się jednak, a wręcz 
nabierają dodatkowego znaczenia podstawowe cele rozwo-
jowe województwa, zapisane w Strategii Wielkopolska 2030:
1) Wzrost gospodarczy, w tym utrzymanie stabilności rynku 

pracy i poziomu zatrudnienia;
2) Rozwój społeczny, w tym przeciwdziałanie marginalizacji 

słabszych grup społecznych;
3) Rozwój infrastruktury i poprawa stanu środowiska;
4) Wzrost skuteczności i sprawności zarządzania regionem .

Zachodzące procesy polityczne, gospodarcze, społeczne, 
w tym związane z bezpieczeństwem zdrowotnym, prowadzą 
czasami do zupełnie nieprzewidywalnych skutków . Dlatego 
w strategicznym zarządzaniu rozwojem regionu ważna jest nie 
tylko techniczna sprawność i skuteczność realizacji założonych 
planów, ale także uczenie się oraz zdolności analityczne i adap-
tacyjne . Władze publiczne niezależnie od sytuacji muszą wciąż 
uczyć się, jak zarządzać rozwojem regionu w zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno -gospodarczej . Strategia Wielkopolska 
2030 jest dokumentem elastycznym i przydatnym w procesie 
podejmowania decyzji . Jeśli zajdzie taka potrzeba Strategia 
będzie modyfikowana a zapisy celów strategicznych i narzę-
dzia ich realizacji adaptowane do nowych, jak się okazuje nie 
zawsze przewidywalnych warunków . 
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Właśnie taki tytuł miało wystąpienie, które wspólnie z prof . 
Tomaszem Kaczmarkiem zaprezentowaliśmy na sesji Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia br . Dziś wiemy, że 
mimo wielu czynników po stronie niepewności, które wymie-
niłem w debacie, nie znalazł się ten najistotniejszy, mimo że 
już wówczas dochodziły do nas sygnały o tajemniczym wirusie, 
który pojawił się w Chinach .

Oczywiście „niepewność czasów” nie jest obecnie wy-
łącznie pochodną  „czarnego łabędzia”, jakim jest pandemia . 
Wymieniane przez nas  „stare” niepewności, jak: technologie 
wypierające człowieka z wielu zawodów, zmiany klimatyczne, 
kryzys migracyjny, kształt i wielkość budżetu UE, ale także spo-
sób podziału środków europejskich i osłabianie samorządów 
w Polsce nie zostały niestety zastąpione jednym nowym za-
grożeniem . Zagrożenie to wręcz potęguje wymienione wyżej, 
a także stwarza nowe .

Kluczowe wydaje się zatem pytanie, czy uchwalona Stra-
tegia Wielkopolska 2030 nie powinna być już teraz zmieniana, 
skoro nie ma w niej słowa o COVID-19 . Moim zdaniem nie . Oto 
dlaczego tak uważam:
1) Gdyby każdy kryzys – np . ten ostatni z 2008 roku, miał de-

cydować o zmianach strategii, wówczas moglibyśmy zało-
żyć, że strategie administracji będą zmieniane tak często, 
jak mogą zmieniać się strategie biznesowe . Jednak ad-
ministracja i sektor prywatny nie podlegają identycznym 
prawom . Osobiście jestem zwolennikiem elastyczności 
dokumentów w administracji, ale w sposób rozważny . Za-
tem nie kryzys, a rzetelna ocena, czy nasza Strategia po-
może nam przezwyciężyć konsekwencje kryzysu powin-
na być wyrocznią w kwestii zmiany dokumentu .

2) Nikt dziś nie zna odpowiedzi na pytanie, jakie będą konse-
kwencje kryzysu . Dyskusja toczy się wokół kolejnych pro-
gnoz redukujących szacowane PKB, wokół konsekwencji 
społecznych (w  tym zdrowotnych, ale i  dotyczących na-
szych zachowań w czasie „pokoronawirusowym”), a także 
wokół roli takich organizacji jak UE i państwo . Przyjmijmy 
zatem najczarniejszy z możliwych scenariuszy zakładający, 
że Polska przestaje być członkiem UE, staje się krajem po-

grążonym w wielkiej zapaści gospodarczej . Powstaje py-
tanie, co będzie ważne z punktu widzenia rozwoju regio-
nu, który nazywamy „Wielkopolską”? Oczywiście można 
założyć również likwidację samorządowych województw 
i rozdrobnienie ich w taki sposób, że Wielkopolska będzie 
tylko w naszych wspomnieniach, jednak wówczas pytanie 
o przydatność tej Strategii traci sens, ponieważ nie będzie 
podmiotu . Zatem w czarnym scenariuszu musimy założyć 
tę odrobinę optymizmu, dotyczącą regionów tworzonych 
przez ich mieszkańców .

3) W moim przekonaniu kluczowymi elementami każdej 
Strategii są wizja oraz cele strategiczne . W wizji regionu 
znajduje się sześć elementów poddawanych presji kry-
zysu, ale kluczowych z  punktu widzenia ścieżki wycho-
dzenia z trudności . Przypomnijmy, że wizja mówi o: silnej 
i  nowoczesnej gospodarce oraz wiedzy mieszkańców; 
otwartości na idee i  ludzi; świadomości dziedzictwa cy-
wilizacyjnego oraz przyrodniczego; dobrym poziomie ży-
cia mieszkańców i w końcu o zrównoważonym i spójnym 
regionie . Czy pandemia może zmienić tę wizję? Wręcz 
przeciwnie . Pandemia i  kryzys nią wywołany wzmacnia 
znaczenie zapisów Strategii . Jak nigdy bowiem dotąd 
(w czasach pokoju), region ten powinien dążyć do reali-
zacji właśnie takiej wizji . Jeśli będzie to robił z sukcesem, 
będzie w stanie odnaleźć się w czasach „pokoronawiruso-
wych” . Pamiętajmy, że w podobnej, a często gorszej sytu-
acji jest wiele regionów na całym świecie .

4) Cele strategiczne powinny określać sposób dojścia do 
wizji i  tak zostały wypracowane w  naszym dokumencie . 
Założyliśmy, że będziemy chcieli osiągać wzrost gospo-
darczy bazujący na wiedzy naszych mieszkańców (cel 
1), co oznacza, że poważnie podchodzimy do wyzwania 
związanego z  Przemysłem 4 .0 i  sprostanie jemu powin-
no pozwolić nam możliwie efektywnie poradzić sobie 
z  konsekwencjami zapaści gospodarczej . W drugim celu 
chcemy osiągnąć wysoki poziom rozwoju społecznego, 
wykorzystując zasoby materialne i niematerialne regionu . 
Może w czasie obecnego kryzysu nastąpi przewartościo-

Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, 

członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk . Od lat współpracuje z samorządami 

regionalnymi i lokalnymi . Współtworzył m .in . strategie województw warmińsko -mazurskiego i podlaskiego, a także miast: 

Warszawa 2030, Olsztyn 2020, Suwałki 2020 . Był również kierownikiem sześciu projektów finansowanych ze środków Narodo-

wego Centrum Nauki . W pracach nad strategiami czwartej generacji doradzał i doradza zarządom województw: opolskiego, 

podlaskiego, warmińsko -mazurskiego i wielkopolskiego .

Wojciech Dziemianowicz

Wielkopolska 2030. Strategia na niepewne czasy
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wanie niektórych zasobów, ale wiem, że bardzo dobrze się 
stało, iż tak dużą wagę przywiązujemy do zasobów nie-
materialnych . Chcemy również rozwijać infrastrukturę, ale 
z poszanowaniem środowiska przyrodniczego (cel 3) . Nie-
zależnie ilu będzie bezrobotnych, jak wiele trzeba będzie 
wydawać środków na cele społeczne, dobrze wiemy, że 
zaległości i wyzwania infrastrukturalne będą kształtowały 
również elementy popytu wewnętrznego . Poza tym, war-
to podkreślić, że Strategia sformułowana jest do roku 2030 
i nawet obecnemu rządowi RP nie udało się zrealizować 
dużej części obiecywanych inwestycji . Zatem nie można 
rezygnować z  tego celu w  perspektywie średniookreso-
wej . Cel czwarty – Wzrost skuteczności wielkopolskich 
instytucji i sprawności zarządzania regionem nabiera cał-
kiem innego i to bardzo realnego znaczenia . Zauważę, że 
tu przewidzieliśmy działania dotyczące wzrostu wykorzy-
stania nowoczesnych technologii w usługach i przyznaję, 
że nie mieliśmy wyobraźni, że tak szybko pojawi się przed 
nami potrzeba realizacji tego kierunku działań . Jednak 
kluczowym problemem będzie przeorientowanie licznych 
aktywności administracji . Mniej będziemy koncentrowali 
się na efektywności naszych polityk z punktu widzenia np . 
wydatkowania środków europejskich, a bardzie będziemy 
skupieni na naszych brakach ujawnionych przez obecny 
kryzys . Ale takie działania, co do zasady również są prze-
widziane w samej Strategii .
Obserwując toczące się dyskusje na temat zmian wywo-

łanych przez pandemię możemy koncentrować swoją uwagę 

na zjawiskach o charakterze globalnym, jak np . podnoszona 
kwestia zbyt dużego uzależnienia gospodarki światowej od 
krajów azjatyckich . Możemy również myśleć o zmianach tech-
nologicznych, dotyczących zarówno przemysłu medycznego, 
czy organizacji pracy zdalnej lub „pracy bez ludzi” . Obok tych 
zagadnień dyskutowane są kwestie w skali poszczególnych 
krajów a nawet gmin . Dziś możemy powiedzieć z pewnością, że 
gdy opadnie kurz, będziemy musieli sobie poradzić co najmniej 
z: wysokim bezrobociem, zdziesiątkowaną służbą zdrowia, 
ujawnionym rzeczywistym wykluczeniem społecznym, a tak-
że pozrywanymi łańcuchami wartości firm i bankructwami 
w świecie gospodarczym . Jeżeli będzie nam dana możliwość 
poszukiwania synergii między działaniami rządu, samorządów 
województw i samorządów gmin, wówczas nasza Strategia 
będzie dobrą podstawą do osiągnięcia pozytywnych efektów . 
Myślę m .in . o celach operacyjnych ukierunkowanych na wzrost 
aktywności zawodowej mieszkańców i poprawę wykorzysta-
nia kapitału ludzkiego na rynku pracy, a także o działaniach 
wspierających rozwój firm . Strategia Wielkopolska 2030 prze-
widuje również cele i działania ukierunkowane na rozwój opieki 
i infrastruktury zdrowotnej, jednak w obecnej sytuacji można 
założyć, że ten jeden z wielu kierunków działań znacznie zwięk-
szy swoje znaczenie . Podobnie będzie z działaniami w zakresie 
infrastruktury i wykorzystania technologii komunikacyjno-
-informacyjnych .

Reasumując, Strategia Wielkopolska 2030 jest dokumen-
tem, który może stanowić skuteczne narzędzie w działaniach 
pozwalających przejść przez ten niepewny czas .
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Oddział Planowania Strategicznego
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces strategiczny, uspołecznienie Strategii  
i priorytety rozwojowe Wielkopolski

Na potrzeby przygotowania Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2030 roku, Zarząd Województwa Wielko-
polskiego podjął decyzję o włączeniu w proces strategiczny na 
każdym jego etapie (analizy strategicznej, planowania i wdra-
żania) jak najszerszego grona zainteresowanych, ekspertów, 
praktyków . Założono, że głównymi metodami uspołecznienia 
będą metody aktywizujące, warsztatowe, oparte na debacie . 
Przebieg tego procesu jest opisany w odrębnym rozdziale Stra-
tegii i Raporcie z konsultacji społecznych Strategii dostępnych 
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, w zakładce „Strategia Wielkopolska 2030” . 
W artykule skupiono się więc na przedstawieniu głównych 
założeń uspołecznienia Strategii wraz z harmonogramem pro-
cesu budowania Strategii (Ryc . 1) oraz efektów tego procesu 
– priorytetów rozwojowych Wielkopolski . 

W dniu 27 stycznia 2020 roku zakończył się etap planowa-
nia strategicznego i poprzedzający go etap diagnostyczny – 
Strategia została przyjęta . Nie oznacza to jednak zakończenia 
procesu uspołecznienia Strategii . W przyjętym dokumencie 
wskazano zarys systemu zarządzania, uwzględniając w nim 
monitorowanie operacyjne i strategiczne z udziałem metod 
interaktywnych . Podstawowym punktem odniesienia w mo-
nitorowaniu realizacji Strategii jest monitoring strategiczny 
realizowany za pomocą dwóch mechanizmów: współzarzą-
dzania (tj . monitoringu partycypacyjnego – identyfikacji zja-
wisk i problemów społeczno -gospodarczych oraz ich skali, 
dokonywanej w trakcie współpracy czy dialogu) oraz badań 
i analiz z wykorzystaniem danych zastanych (m .in . statystyki 
publicznej), danych wywołanych (np . przez zastosowanie an-
kiet), udziału ekspertów . Monitoring partycypacyjny będzie 
bazował w znacznej mierze na współpracy z samorządem lo-
kalnym oraz debatach organizowanych w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Forum Terytorialnego . Przewidziana jest 
także debata w ramach monitoringu operacyjnego, za pomocą 
sprawozdawczości z realizacji celów strategii – corocznych 
Raportów o stanie województwa (zgodnie z ustawą o samo-
rządzie województwa), sprawozdawczości Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) prezentowanego 
na Komitecie Monitorującym WRPO itp . Należy podkreślić, że 
środki WRPO są jednym z głównych źródeł finansowania celów 
rozwojowych województwa . Dlatego sprawozdawczość WRPO 
jest elementem sprawozdawczości Strategii . 

Prace nad Strategią rozpoczęły się w 2018 roku od anali-
zy strategicznej, związanej z diagnozą stanu województwa 
i określeniu trendów rozwojowych . Materiał do analizy zaczę-
to zbierać na początku 2018 roku w związku z planowanymi 
w  II kwartale spotkaniami z przedstawicielami samorządu 
terytorialnego i mieszkańcami . Ten moment procesu był nie-
zwykle istotny . Podjęcie decyzji o uspołecznieniu Strategii na 
wczesnym etapie diagnostycznym wymagał odpowiedniego 
przygotowania, odpowiedzenia sobie na pytanie: co i z kim 
konsultować? Przyjęto założenie, że konsultacje społeczne 
będą od początku prowadzone w sposób jak najbardziej inte-
raktywny, aby kolejne spotkania dotyczące Strategii angażo-
wały i wzbudzały zainteresowanie coraz większej liczby osób . 
Uznano, że powinny one mieć zasadniczo otwarty charakter . 
Mogli więc w nich brać udział obywatele jak i aktorzy instytu-
cjonalni (rodzaje podmiotów instytucjonalnych precyzuje usta-
wa o samorządzie województwa) . Jeżeli chodzi o przedmiot 
konsultacji – założono, że spotkania powinny rozpocząć się od 
prezentacji wyników analizy trendów globalnych, krajowych 
i regionalnych, analizy desk research bazującej na literaturze 
zagranicznej i rodzimej oraz raportach przygotowanych w ra-
mach sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego . Aby uniknąć sytuacji, że spotkania przybiorą 
formę wykładu, która naznaczy dalszą współpracę przy tworze-
niu Strategii, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek 
Woźniak podjął decyzję o zorganizowaniu spotkań w subregio-
nach i osobistym moderowaniu dyskusji . 

W wyniku tej decyzji przygotowano dodatkowy materiał 
do debaty, opierający się na analizach strategii i programów 
lokalnych z danej części subregionu1 (przeprowadzono do-
datkowo analizę łącznie niemal 200 dokumentów lokalnych) . 

1 (1) Wielkopolska Zachodnia (tj . powiaty gostyński, grodziski, 
kościański, leszczyński, m . Leszno, rawicki, wolsztyński), (1) Wiel-
kopolska Wschodnia (tj . powiaty kolski, koniński, m . Konin, słu-
pecki, turecki), (3) Wielkopolska Północna (tj . powiaty chodzieski, 
czarnkowsko -trzcianecki, pilski i  złotowski), (4) Wielkopolska Po-
łudniowa (tj . powiaty jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, m . 
Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski) oraz (5) Wielkopolska 
Centralna (tj . powiaty gnieźnieński, nowotomyski, międzychodzki, 
m . Poznań, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wą-
growiecki, wrzesiński) . 
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Ryc. 1. Kalendarium wydarzeń czyli proces budowania Strategii Wielkopolska 2030

luty  – kwiecień 2018
desk research nt . zróżnicowań społeczno -gospodarczych i terytorialnych województwa 
oraz trendów rozwojowych

maj – czerwiec 2018
cykl spotkań subregionalnych – etap diagnostyczny
(Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań)

lipiec – wrzesień 2018
badanie dot . oceny poziomu rozwoju społeczno -gospodarczego gmin i powiatów 
województwa wielkopolskiego (II tura luty – kwiecień 2019)

wrzesień 2018 – kwiecień 2019
ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku . Wielkopolska 
2020

październik 2018
powołanie Zespołu roboczego ds . koordynacji prac nad założeniami projektu Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

28 stycznia 2019
Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia zasad, trybu 
i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 
do 2030

kwiecień – lipiec 2019 nabór na projekty o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski

maj – czerwiec 2019 
badanie dot . oceny edukacji i kierunków rozwoju województwa wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów 

czerwiec 2019

spotkania konsultacyjne z przedstawicielami strony rządowej, organizacji pozarządo-
wych i partnerami społeczno -gospodarczymi 
(1 warsztat oraz 5 spotkań z Wielkopolską Radą 30, Komitetem ds . ekonomii społecznej, 
Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Poznaniu, Wielkopolską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego, Wojewódzką Radą Rynku Pracy)

lipiec – listopad 2019 spotkania konsultacyjne z  Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
(3 spotkania)

12 września 2019 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu 
Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

18 września – 22 października 2019
konsultacje społeczne projektu Strategii – cykl spotkań subregionalnych (Kalisz, Konin, 
Leszno, Piła, Poznań)

wrzesień – grudzień 2019 ocena ex -ante projektu Strategii 

wrzesień – grudzień 2019
uzgadnianie projektu Strategii z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wod-
nej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministrem Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

październik 2019 – styczeń 2020 przygotowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii

grudzień 2019 konsultacje projektu Strategii z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

9 grudnia 2019 – 3 stycznia 2020
konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii

grudzień 2019 – styczeń 2020
uzgadnianie projektu Strategii oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopol-
skim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

27 stycznia 2020 Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

Źródło: opracowanie własne
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Spotkania w subregionach stały się okazją do weryfikacji wie-
dzy Samorządu Województwa o potrzebach i oczekiwaniach 
samorządów lokalnych oraz włączenia samorządu lokalnego 
w poszukiwanie najbardziej efektywnych i optymalnych kie-
runków działań z punktu widzenia perspektyw rozwojowych 
województwa, uwzględniając trendy globalne i skonfronto-
wany na spotkaniach stan i potrzeby rozwojowe samorządów 
lokalnych . Zdobyte doświadczenia starano się kontynuować 
na kolejnych spotkaniach, których pełen wykaz prezentuje 
Ryc . 1 . Ważne dla efektywnego, merytorycznego przebiegu 
konsultacji Strategii okazały się: (1) przygotowanie rzetelnego 
materiału/konkretnego fragmentu projektu Strategii, bez obaw 
o konsultowanie post factum, (2) koordynowanie, moderowa-
nie przebiegu spotkania przez osoby decyzyjne lub doradców 
strategicznych biorących udział w przygotowaniu Strategii .

W I półroczu 2019 roku przygotowano wizję i model rozwo-
ju oraz kluczowe priorytety rozwojowe regionu wraz z teryto-
rialnym ujęciem celów, które zostały zaprezentowane podczas 
I spotkania konsultacyjnego z Radnymi Województwa Wielko-
polskiego . Wkrótce dokument został poddany szerokim kon-
sultacjom, które potwierdziły akceptację społeczną i ekspercką 
dla wizji strategicznej oraz priorytetów rozwojowych regionu . 
Dwa pierwsze etapy procesu strategicznego trwały niemalże 
dwa lata . Od pierwszych spotkań w terenie do przyjęcia Stra-
tegii przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w procesie 
uspołecznienia wzięło udział ponad 5 tys . osób2 i zgłoszono 
ponad 4 tys . różnych propozycji, uwag, opinii, postulatów . 
Uspołecznienie procesu tworzenia Strategii na tak dużą ska-
lę okazało się największą wartością procesu przygotowania 
Strategii . Samorząd Województwa Wielkopolskiego, budując 
Strategię, wzmocnił i uwierzytelnił swoją rolę jako twórcy i re-
alizatora polityki rozwoju w regionie .

Priorytety rozwojowe Wielkopolski 
Przedstawione niżej priorytety rozwojowe to efekt procesu 

budowania Strategii . Nie zastępują one struktury celów ope-
racyjnych, kluczowych kierunków działań i pakietów działań 
ujętych w Strategii . Pełen efekt planowania strategicznego 
prezentuje sama Strategia, dostępna na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
w zakładce „Strategia Wielkopolska 2030” . Poniższy materiał 
jest próbą syntetycznej odpowiedzi na pytanie: na co stawia 
Wielkopolska? Należy wyjaśnić, że kolorem i wielkością czcionki 
wyróżniono cele strategiczne, przyjęte wspomnianą uchwałą 
Sejmiku 27 stycznia br . Pod nimi przedstawiono priorytetowe 
obszary wsparcia .

Wzrost gospodarczy Wielkopolski 
bazujący na wiedzy swoich 
mieszkańców
innowacyjność – wsparcie innowacji na wszystkich etapach: 

rozwój infrastruktury badawczej, konceptualizacja, wdrażanie 

2  Podano sumę osób zarejestrowanych . Nie uwzględniono w niej 
osób kontaktujących się telefonicznie, mailowo, osobiście, wielu za-
angażowanych pracowników Urzędu Marszałkowskiego z  różnych 
departamentów i wydziałów . 

i komercjalizacja prac B+R, większa mobilizacja kapitału pry-
watnego, sieciowanie i transfer wiedzy, wsparcie inicjatyw 
klastrowych, profesjonalizacja usług IOB .

reindustrializacja gospodarki: przemysł 4.0 i przedsiębior-
czość – cyfryzacja produkcji i usług, zaawansowana automaty-
zacja oraz robotyzacja procesów technologicznych i zarządczych 
w przedsiębiorstwach, rolnictwie, rozwój inteligentnych specja-
lizacji oraz gospodarki neutralnej dla klimatu, internacjonalizacja 
MŚP, budowanie marki regionu i promocja gospodarcza . 

nowoczesne rolnictwo – wsparcie rolnictwa i przetwórstwa 
rolnego, wielofunkcyjność struktury gospodarczej obszarów 
wiejskich, tworzenie i wzmacnianie grup producentów rolnych, 
budowanie marki regionalnych produktów rolnych, promo-
cja rolnictwa ekologicznego i regionalnej zdrowej żywności, 
ograniczanie marnotrawienia żywności i zapewnienie jej bez-
pieczeństwa .

wysokiej jakości kapitał ludzki – kształtowanie postaw 
proinnowacyjnych, przedsiębiorczych oraz kompetencji na 
potrzeby regionalnych inteligentnych specjalizacji, przemysłu 
4 .0, lokalnego rynku pracy i w odpowiedzi na prognozy demo-
graficzne, poprawa jakości edukacji i kształcenia na wszystkich 
jej etapach, aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracow-
niczych, rozwój miejsc pracy wysokiej jakości .

Rozwój społeczny Wielkopolski 
oparty na zasobach materialnych 
i niematerialnych regionu
nowoczesne usługi społeczne – rozwój infrastruktury oraz 

usług wychowawczych i opiekuńczych, wyrównywanie szans 
kobiet i  mężczyzn, integracja cudzoziemców i  ich rodzin, 
wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój mieszkalnictwa, 
w tym mieszkań wspomaganych i chronionych, ośrodków 
wsparcia dziennego, samopomocy, aktywizacja osób starszych 
i niepełnosprawnych, upowszechnianie zasad zdrowego sty-
lu życia, zwiększenie dostępności do profilaktyki i komplek-
sowego leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych robotów 
medycznych, rozwój telemedycyny i teleopieki, współpraca 
podmiotów oraz instytucji zdrowotnych i opiekuńczych, inwe-
stycje w kadry, wsparcie innowacji społecznych na wszystkich 
etapach . 

ekonomia społeczna i solidarna – tworzenie i utrzymanie 
miejsc aktywizacji i pracy dla osób o ograniczonej zatrudnial-
ności na otwartym rynku pracy, sieciowanie usług, współpraca 
podmiotów społecznych z biznesem, wdrażanie programów 
rehabilitacji społecznej, wzmocnienie zdolności do świadczenia 
usług i zatrudnienia w NGO .

wysokiej jakości kapitał społeczny i kulturowy – kształto-
wanie postaw otwartości na rzecz lepszej kooperacji, kreatyw-
ności, komunikacji społecznej, wsparcie inicjatyw oddolnych, 
lokalnych i wolontariatu, ochrona i utrzymanie materialnego 
dorobku kultury i dziedzictwa regionu, ożywienie przestrzeni 
publicznej, rozwój przemysłu czasu wolnego, w tym poszerza-
nie oferty kultury, rekreacji i turystyki, wykorzystanie poten-
cjału obszarów wiejskich w rozwoju turystyki .
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Rozwój infrastruktury 
z poszanowaniem środowiska 
przyrodniczego Wielkopolski
spójność komunikacyjna i mobilność niskoemisyjna – zintegro-

wanie systemów komunikacyjnych, uzupełnienie luk w sieci 
połączeń, podnoszenie standardów i rozwój oferty transportu 
zbiorowego, autobusowego i kolejowego, wdrażanie polity-
ki rowerowej i tworzenie węzłów przesiadkowych, skrócenie 
czasu przejazdu, budowa obwodnic, wyeliminowanie wąskich 
gardeł w transporcie i zatorów drogowych, modernizacja lot-
niska Port Lotniczy Poznań -Ławica, sieciowanie centrów logi-
stycznych, rozwój transportu multimodalnego, wzrost wyko-
rzystania alternatywnych systemów napędowych .

ochrona środowiska – zwiększenie retencji wodnej, ochro-
na różnorodności biologicznej i krajobrazowej, rozwój infra-
struktury zielonej i błękitnej, poprawa standardu infrastruktury 
wodno -kanalizacyjnej, urządzeń melioracyjnych, modernizacja 
wałów przeciwpowodziowych, wsparcie w wymianie mediów 
użytkowanych w sektorze ogrzewania indywidualnego i zbio-
rowego, termomodernizacja budynków, przyrost trwałych po-
wierzchni biologicznie czynnych, upowszechnianie we wszyst-
kich dziedzinach modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
usuwanie i utylizacja azbestu, rozbudowa systemu informacji 
o środowisku i zagrożeniach, edukacja ekologiczna . 

czysta energia – rozwój energetyki rozproszonej, wdrażanie 
inicjatyw opartych na technologiach wodorowych, wsparcie 
rozwoju instalacji prosumenckich i lokalnych sieci energetycz-
nych opartych o OZE, w tym przy wykorzystaniu potencjału 
i warunków rolniczych w regionie, bezpieczne i efektywne 
dostarczenie energii do przemysłu i gospodarstw domowych, 
wparcie budownictwa pasywnego, klastrów energii . 

Wzrost skuteczności 
wielkopolskich instytucji 
i sprawności zarządzania 
regionem
wysokie kompetencje kadr i  efektywne systemy wdrażania – 

wzmacnianie kompetencji pracowników instytucji publicz-
nych i samorządowych, stworzenie na poziomie regionalnym 
instrumentu wsparcia doradczego dla lokalnych samorządów, 
rozwój baz danych i systemów informatycznych JST, wspar-
cie upowszechnienia zaawansowanych e -usług publicznych, 
zapewnienie bezpieczeństwa przed przestępczością telein-
formatyczną i cyberprzestępczością, budowa i wzmocnienie 
regionalnego systemu finansowania projektów rozwojowych 
– koordynacja regionalnego wsparcia zwrotnego .

współzarządzanie – prowadzenie dialogu strategicznego 
i debat publicznych z udziałem strony społecznej, animacja 
i inkubacja oddolnych inicjatyw, wspieranie liderów społecz-
nych, zaangażowanie strony społecznej w realizację usług 

publicznych, wdrażanie mechanizmów przedsiębiorczego 
odkrywania i współpracy w modelu poczwórnej helisy, rozwój 
instrumentów terytorialnych .

współpraca międzynarodowa – rozwijanie kontaktów mię-
dzynarodowych w ramach dyplomacji publicznej realizowanej 
w wymiarze samorządowym, współpracy gospodarczej, pro-
mocja Wielkopolski za granicą, realizacja międzynarodowych 
projektów partnerskich, udział w międzynarodowych organi-
zacjach samorządowych .

Wdrażanie Strategii 
Jak wskazano wcześniej, proces strategiczny nie kończy się 
wraz z uchwaleniem strategii . Od daty przyjęcia Strategii rozpo-
czął się etap jej wdrażania, realizowany za pomocą 3 głównych 
instrumentów: programowych, instytucjonalnych i finanso-
wych . Instrumenty programowe stanowią zbiór wzajemnie ze 
sobą powiązanych dokumentów wykonawczych do Strategii 
z poziomu regionalnego . Tworzy się je z potrzeby uszczegó-
łowienia realizacji wybranych celów rozwojowych lub polityk . 
Instrumenty instytucjonalne to inaczej mechanizmy i struktura 
organizacyjna niezbędna do realizacji celów rozwojowych . 
Ma ona różny stopień sformalizowania – należą do nich za-
równo jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego, jak 
i porozumienia, grupy opiniująco-doradcze, sieci i platformy 
współpracy . Z kolei instrumenty finansowe obejmują środki, 
które pozostają do dyspozycji Samorządu Województwa . 

Wdrażanie celów rozwojowych będzie monitorowane, 
co przybliżono na początku artykułu . Wnioski sformułowa-
ne w ramach sprawozdawczości będą przedmiotem dyskusji 
i punktem odniesienia do rekomendacji służących poprawie 
efektywności wdrażania (Ryc . 2) . Zakłada się przeprowadzenie 
ewaluacji Strategii przez podmiot zewnętrzny, dla wsparcia 
procesu decyzyjnego w zakresie realizacji i aktualizacji Strategii . 

Ryc. 2. Elementy systemu realizacji Strategii

Źródło: opracowanie własne
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Podstawowe elementy w paradygmacie rozwoju regionu stano-
wią wizja i model rozwoju województwa w danym horyzoncie 
czasowym . W przyjętej Strategii rozwoju województwa wiel-
kopolskiego do 2030 roku (Wielkopolska 2030) zarówno wizja 
rozwoju, jak i model, zbliżone są do koncepcji zrównoważonego, 
zintegrowanego rozwoju (Ryc . 1) . Zakłada się w nim występowa-
nie struktur, które powinny być ze sobą funkcjonalnie powiązane .

Ryc. 1. Wizja i model rozwoju Wielkopolski do 2030 roku 

W
IZ

JA
 R

O
ZW

O
JU

Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, 
liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne war-

tości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego 
i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny te-
rytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowocze-
sną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkań-

ców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy 
i wypoczynku na całym obszarze województwa .

M
O

D
EL

 R
O

W
O

JU Rozwój Wielkopolski przebiega według modelu funk-
cjonalnego, zakładającego zrównoważony terytorialnie 

rozwój regionu, wzajemnie korzystne relacje zarów-
no w przestrzeni, jak i w układzie sfer gospodarczych 

i społecznych, a także powiązania międzyinstytucjonalne 
i partnerskie współdziałanie .

Źródło: opracowanie własne

Aby cały region, rozumiany jako system społeczny, gospo-
darczy i przestrzenny, mógł osiągać cele rozwojowe, koniecz-
ne jest współwystępowanie i oddziaływanie na siebie różnych 
jego struktur . Jako struktury można rozumieć powiązania prze-
strzenne – z jednej strony wspieranie silnych ośrodków roz-
woju (regionalnych i lokalnych biegunów wzrostu), a z drugiej 
wzmacnianie w otoczeniu zdolności do absorpcji korzystnego 
oddziaływania czynników zewnętrznych . Inny rodzaj powiązań 
stanowią powiązania międzysektorowe (ich korzystne oddzia-
ływania to np . transport publiczny – rynek pracy – mobilność 
mieszkańców; edukacja – rynek pracy – wykluczenie społecz-
ne, aspekty społeczno -ekonomiczne i infrastrukturalne) . Z kolei 
powiązania między instytucjami obrazują strukturę współpracy 
między różnymi sferami: polityczną, gospodarczą, naukową, 
społeczną . Istotne w tym przypadku jest budowanie sieci współ-
pracy wokół celu, aktywizacja przedstawicieli różnych środowisk . 
Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnych i aktywno-
ści wszystkich mieszkańców, organizacji i instytucji umożliwi 
trwały rozwój województwa wielkopolskiego i podniesienie jego 
konkurencyjności w Europie . Należy podkreślić, że w każdym 
wskazanym elemencie (strukturze) kluczową rolę odgrywają 
przepływy i sprzężenia zwrotne . 

W Strategii Wielkopolska 2030 model rozwoju został okre-
ślony jako funkcjonalny, co pomaga zrozumieć jak istotne są 
relacje między poszczególnymi jednostkami terytorialnymi, 
między poziomami zarządzania, sektorami oraz dziedzinami 
interwencji (Ryc . 2) . 

Ryc. 2. Założenia modelu funkcjonalnego w Strategii Wielkopolska 2030

01

02 03

powiązania
przestrzenne

model
funkcjonalny

powiązania
sektorowe

powiązania
instytucjonalne

Źródło: opracowanie własne

Model funkcjonalny a model struktury 
funkcjonalno -przestrzennej 

Model struktury funkcjonalno -przestrzennej województwa, 
wraz z jego graficznym odzwierciedleniem, stanowi element 
planowania strategicznego zintegrowanego z przestrzennym . 
Szczegółowy opis modelu zawiera Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funk-
cjonalnego Poznania (PZPWW 2020+), przyjęty przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego 25 marca 2019 roku . Model 
struktury funkcjonalno -przestrzennej wskazany w PZPWW 
2020+ jest spójny z  modelem funkcjonalnym wskazanym 
w Strategii Wielkopolska 2030, przyjętej 27 stycznia 2020 roku . 
Model funkcjonalny rozwija model struktury funkcjonalno-
-przestrzennej o elementy właściwe dla polityki regionalnej, jak 
układ strategicznych celów rozwojowych i pożądane kierunki 
zmian oraz system zarządzania i realizacji . Ponadto uzupełnia 
model struktury funkcjonalno -przestrzennej o elementy po-
lityki zrównoważonej terytorialnie (ang . place -based policy), 
w której poszczególne terytoria uznaje się za ważne funkcjo-
nalnie i równoprawne w zakresie interwencji . 

Model struktury funkcjonalno -przestrzennej wojewódz-
twa określa podstawowe elementy sieci osadniczej, strefy 
funkcjonalno -przestrzennej oraz główne powiązania (Ryc . 3) . 

Oddział Planowania Strategicznego
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Paradygmat rozwoju Wielkopolski do 2030 roku 
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Ryc. 3. Model struktury funkcjonalno -przestrzennej województwa wielkopolskiego 

Źródło: opracowanie Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu 

Zgodnie z zapisami PZPWW 2020+ cechują go: 

 System osadniczy
Jego podstawowymi elementami są ośrodki miejskie o zróż-

nicowanej pozycji w hierarchii sieci osadniczej województwa:
1) Ośrodek metropolitalny – Poznań,
2) Ośrodek regionalny – dwubiegunowy zespół miast – Ka-

lisz i Ostrów Wielkopolski,
3) Ośrodki subregionalne – Gniezno, Konin, Leszno, Piła,
4) Ośrodki lokalne – miasta powiatowe .

Uzupełnieniem tego systemu są pozostałe ośrodki miej-
skie i wiejskie równomiernie rozlokowane na obszarze woje-
wództwa . Zakłada się, że rolę biegunów wzrostu pełnić będą 
największe miasta regionu i ich najbliższe otoczenie . Polityka 
przestrzenna ukierunkowana zostanie na wzmacnianie ich 
konkurencyjności oraz poprawę wewnętrznych powiązań 
dla osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju społeczno-
-gospodarczego, dostosowanego do rangi i funkcji ośrodków 
miejskich w sieci osadniczej kraju i województwa .

 Strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej
Strefy te obejmują:

1) strefy wysokiej, średniej i  niskiej intensywności procesów 
osadniczych,

2) strefy zielonych pierścieni,
3) strefę intensywnej gospodarki rolnej,
4) strefę przemysłu paliwowo -energetycznego,
5) strefę równoważenia potencjału przyrodniczego 

i społeczno -gospodarczego,
6) system przyrodniczy .

W zakresie kształtowania stref zakłada się dyfuzję rozwoju 
z biegunów wzrostu na otoczenie . Dla poszczególnych stref 
określone zostaną preferowane kierunki zagospodarowania 
przestrzennego, uwzględniające zasoby i walory społeczno-
-gospodarcze i środowiskowe oraz zachodzące procesy roz-
woju . Istotna będzie aktywizacja rolniczych i pozarolniczych 
potencjałów rozwojowych, z zachowaniem zasad zrównowa-
żonego rozwoju i ładu przestrzennego . W zakresie ochrony 
terenów aktywnych biologicznie, terenów otwartych, w tym 
terenów rolniczych, kształtuje się strefę zielonych pierścieni 
wokół ośrodka wojewódzkiego i regionalnego, pełniącego 
zróżnicowane funkcje społeczno -gospodarcze, dostosowane 
skalą i intensywnością do ograniczeń wynikających z funkcji 
zielonych pierścieni . Rozwój województwa wielkopolskiego 
determinowany będzie polityką dotyczącą obszarów występo-
wania szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej 
i występowania konfliktów przestrzennych . 

  Powiązania
Poszczególne elementy systemu osadniczego powiązane są 

wzajemnymi relacjami obejmującymi:
1) powiązania o znaczeniu metropolitalnym miasta Poznania 

– powiązania sieciowe pomiędzy Poznaniem a  metropo-
liami – Warszawą, Łodzią, Bydgoszczą z Toruniem, Trójmia-
stem, Szczecinem, Wrocławiem, Aglomeracją Górnośląską 
oraz Berlinem,

2) powiązania o  znaczeniu metropolitalnym sąsiednich 
ośrodków metropolitalnych – powiązania sieciowe Szcze-
cina z Bydgoszczą oraz Wrocławia z Warszawą i Łodzią prze-
biegające przez obszar województwa wielkopolskiego,

3) pozostałe powiązania o  znaczeniu ponadregionalnym – 
powiązania sieciowe pomiędzy Poznaniem a miastami wo-
jewódzkimi oraz powiązania sieciowe pozostałych ośrod-
ków miejskich o znaczeniu regionalnym i subregionalnym 
z największymi miastami kraju,

4) powiązania o znaczeniu regionalnym – powiązania siecio-
we pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi na ob-
szarze województwa: metropolitalnym, regionalnym, sub-
regionalnymi i lokalnymi .
Podstawą procesów dyfuzji rozwoju biegunów wzrostu na 

ich otoczenie będzie dobrze rozwinięty system komunikacyjny 
oraz efektywna i innowacyjna infrastruktura techniczna . Spój-
ność systemów transportowych i infrastrukturalnych stanowić 
będzie warunek konieczny dla dynamizowania rozwoju całego 
województwa, poprawy jego dostępności, konkurencyjności 
i atrakcyjności zarówno jako miejsca pracy czy zamieszkania, 
jak i przestrzeni inwestycyjnej . Polityka przestrzenna zostanie 
zatem skoncentrowana na poprawie powiązań wszystkich części 
województwa . 

***
Model funkcjonalny uwypukla politykę regionalną zrówno-

ważoną terytorialnie i opierającą się na zintegrowanym plano-
waniu rozwoju z wykorzystaniem potencjałów lokalnych (ang . 
bottom -up): dyfuzję czynników rozwojowych w relacjach we-
wnętrznych i zewnętrznych, wzmacnianie zdolności do odbioru 
tej dyfuzji oraz wykorzystanie endogenicznych potencjałów . 
W modelu funkcjonalnym za istotne przyjmuje się uznanie 
biegunów wzrostu, potencjalnych biegunów wzrostu, jak i ob-
szarów skumulowanych problemów rozwojowych za równie 
ważne . Przez celową interwencję w każdym z tych obszarów 
wzmocniony zostaje kapitał terytorialny regionu .
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Oddział Planowania Strategicznego 
Oddział Koordynacji
Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Istota i rola pakietów działań w Strategii Wielkopolska 2030

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości strategie pro-
gramowane na dwadzieścia, trzydzieści lat stają się dużym 
wyzwaniem . Problemem w tego typu strategiach jest mierzal-
ność zakładanych w nich wizji rozwojowych, nie wspominając 
o konieczności zachowania komplementarności działań po-
dejmowanych w reakcji na pojawiające się sytuacje kryzyso-
we z przyjętą wizją rozwoju . Kilkukrotne aktualizacje i zmiany 
strategii długoterminowych poddają w wątpliwość zasadność 
tworzenia tego typu dokumentów . Zdecydowanie w tych oko-
licznościach zyskują na znaczeniu strategie średniookresowe, 
przy czym okres programowania może dotyczyć 4–5 lat, jak 
i całej dekady . 

Operacjonalizacja strategii rozwojowych
We współcześnie programowanych strategiach rozwo-

jowych uwidacznia się podejście menadżerskie . Modele za-
rządzania publicznego odwzorowują nastawienie biznesowe 
w organizacjach, uwypuklając kwestie integrowania działań, 
dążenia do ich większej efektywności i skuteczności . Strategie 
stają się bardziej operacyjne – są programowane na krótszy 
okres, przez co są bardziej „urealnione”; wskazują nie tylko 
wizję rozwojową z jej kluczowymi wartościami (cele strate-
giczne), ale także kroki do ich osiągnięcia . W samorządzie 
terytorialnym oznacza to tworzenie strategii z takim zakresem 
celów i działań – uwzględniając wyniki monitoringu i ewalu-
acji (np . przeglądu śródokresowego ram wykonania i rezerwy 
wykonania RPO) – wokół których koncentrować się będzie 
aktywność programowa, finansowa i organizacyjna na okres 
wskazany w tych strategiach, najczęściej na 10 lat .

Strategie rozwojowe, podążające za współczesnymi mo-
delami zarządzania, odpowiadają na pytanie: jak osiągać 
uzgodnione cele . Programując ścieżkę osiągania celów nie 
tworzy się szczegółowego planu działań, ale kierunkowy . 
Ważnym elementem w tym procesie jest wybór narzędzi 
programowania . Do często stosowanych i niezwykle popu-
larnych w ostatnim czasie należą narzędzia projektowe (tzw . 
podejście projektowe) . Podejście to zakłada, że każdy projekt 
realizowany jest w określonych warunkach (np . społeczno-
-gospodarczych, na określonym obszarze), cechuje go inter-
dyscyplinarność tematyczna, problemowa i organizacyjna (tj . 
projekty są wielowątkowe, zintegrowane, wymagają współ-
pracy i współdziałania wielu partnerów, instytucji) . Każdy 
projekt zakłada element oryginalności, ale i obejmuje zadania 

dotychczas niezrealizowane . Wdrażanie projektu wymaga za-
angażowania się nie tylko w działania określone w projekcie, 
ale także w bieżące działania organizacji . 

Reasumując, operacyjna strona strategii rozwojowych 
ujawnia się również w wyborze narzędzi programowania . 
W  Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 
2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030) wykorzystano po-
dejście projektowe, zachowując wymagane Ustawą o sa-
morządzie województwa i Ustawą o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju elementy strategii województwa . Efektem 
tego podejścia było sformułowanie – obok celów strategicz-
nych i kluczowych kierunków działań – pakietów działań, 
czyli wiązek projektów strategicznych . Nasuwa się pytanie, 
jaką rolę pełnią te elementy względem siebie? Każdy z nich 
jest efektem szerokich analiz (diagnozy, wyników badań an-
kietowych) oraz dyskusji na spotkaniach konsultacyjnych . 
Każdy jest wynikiem wyborów strategicznych – dokonanej 
priorytetyzacji celów rozwojowych . Pełnią one jednak inną 
rolę w układzie programowym Strategii . 

Istota i rola pakietów działań
Znaczenie i rola celów strategicznych nie wymaga wyja-

śnień, podobnie jak kluczowych kierunków działań, które są 
wyrazem operacjonalizacji celów strategicznych . Podstawą 
identyfikacji kluczowych kierunków są spodziewane/pożądane 
efekty oddziaływania na cele rozwojowe, w tym tzw . efekty 
mnożnikowe . Przybliżyć należy jednak zagadnienie pakietów 
działań, z uwagi na ich rosnącą rolę w dokumentach strate-
gicznych . 

W Strategii Wielkopolska 2030 pakiety działań stanowią 
wiązkę przedsięwzięć realizowanych w ramach kluczowych 
kierunków działań . Wśród pakietów znajdują się takie, które 
integrują przedsięwzięcia w ramach jednego kierunku dzia-
łania (notabene zdarza się, że noszą tą samą nazwę co kieru-
nek działania) . Są również takie, które stanowią zintegrowa-
ne przedsięwzięcia w ramach kilku kierunków działań, gdzie 
wspólnym mianownikiem jest np . beneficjent . Przedsięwzięcia 
pogrupowane zostały w taki sposób, aby ułatwić efektywne 
nimi zarządzanie . Wyróżnienie pakietów działań jest dodatko-
wo przeprowadzoną priorytetyzacją, procesem strategicznym 
na poziomie operacyjnym . 

Pakiety działań do Strategii Wielkopolska 2030 powstały 
po ogłoszonym przez Samorząd Województwa naborze na 
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projekty strategiczne . Umożliwiono w ten sposób podmio-
tom wyrażenie swoich potrzeb i zasygnalizowanie możliwo-
ści realizacji projektów . Pakiety działań można traktować jako 
swoistego rodzaju umowę partnerską . Tym samym pakiety 
działań w jeszcze większym stopniu niż dotychczas urealniają 
Strategię rozwojową województwa . Należy wyjaśnić, że wyniki 
naboru na projekty strategiczne nie były jedynym źródłem 
tworzenia pakietów . Kluczowe inwestycje były zgłaszane także 
podczas konsultacji społecznych . Z całą jednak pewnością – 
z uwagi na liczbę zgłoszonych projektów – nabór na projekty 
strategiczne odegrał główną rolę w konstruowaniu pakietów . 
Większa operacyjność Strategii Wielkopolska 2030 ujawnia się 
również w otwartym charakterze pakietów działań . Mogą być 
one uzupełniane o nowe inicjatywy, będące odpowiedzią na 
pojawiające się potrzeby i wyzwania, zidentyfikowane w pro-
cesie monitorowania Strategii . 

Nabór na projekty strategiczne 
Proces tworzenia pakietów działań rozpoczął się od zaprosze-
nia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jednostek 
samorządowych, podmiotów publicznych i prywatnych do 
wyrażenia swojego stanowiska w kwestii, kluczowych z punk-
tu widzenia rozwoju Wielkopolski do 2030 roku, projektów 
strategicznych . W pierwszej kolejności do rozważenia i przed-
stawienia swojego stanowiska zostali zaproszeni dyrektorzy 
departamentów, biur Urzędu Marszałkowskiego i wojewódz-
kich samorządowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z ich 
zakresem kompetencji . W kolejnym etapie Marszałek Woje-
wództwa zaprosił wszystkie samorządy i pozostałe jednostki 
publiczne oraz prywatne do zgłoszenia propozycji projektów 
za pośrednictwem specjalnego formularza internetowego, 
dostępnego na stronie internetowej Urzędu . Propozycje można 
było składać w okresie kwiecień – lipiec 2019 r . Wskazany for-
mularz zawierał m .in . pytania dotyczące podmiotu zgłaszające-
go, nazwy projektu, jego lokalizacji, zakresu i szacunkowej war-
tości oraz źródeł finansowania . Należy nadmienić, że nabór na 
projekty strategiczne dla Wielkopolski został zasygnalizowany 
na spotkaniach z samorządami i mieszkańcami, inaugurujących 
rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Strategii Wielkopolska 
2030, które odbyły się w okresie maj – czerwiec 2018 r .

W efekcie naboru otrzymano ok . 1 400 propozycji projek-
tów strategicznych . Zgodnie z oczekiwaniami, zgłoszenia do-
konały jednostki własne Urzędu Marszałkowskiego, jednostki 
samorządu terytorialnego lokalnego i ich jednostki organiza-
cyjne, państwowe jednostki organizacyjne, organizacje po-
zarządowe, przedsiębiorcy, a także osoby prywatne . Łączna 
liczba podmiotów biorących udział w naborze wyniosła 300 . 
Spośród nich najliczniejszą grupę stanowiły jednostki samorzą-
du terytorialnego . Zgłosiły one połowę spośród nadesłanych 
propozycji . Sporą aktywnością wykazały się także jednostki 
organizacyjne JST (m .in . szkoły, zakłady gospodarowania od-
padami i domy pomocy społecznej) . Pozostałe podmioty, które 
aktywnie uczestniczyły w naborze to: państwowe jednostki 
organizacyjne (uczelnie, służby publiczne); organizacje poza-
rządowe (stowarzyszenia, kościelne osoby prawne); przedsię-
biorcy i osoby prywatne (Ryc . 1) . 

Ryc. 1. Projekty strategiczne – rozkład % wg podmiotów zgłaszających 

Źródło: opracowanie własne

Warty podkreślenia jest fakt, że w naborze na propozycje 
projektów strategicznych wzięły udział wszystkie miasta na 
prawach powiatu z województwa wielkopolskiego .

Wyniki naboru
Analiza zgłoszonych propozycji projektów umożliwiła identy-
fikację oczekiwań i potrzeb rozwojowych, które swoim zasię-
giem oddziaływania wykraczały poza granice poszczególnych 
gmin bądź powiatów, identyfikację projektów o charakterze 
partnerskim, skali rozbieżności między zgłaszanymi oczekiwa-
niami a zdiagnozowanymi trendami rozwojowymi . W efekcie 
analiz zaplanowano odpowiednie mechanizmy interwencji 
publicznej . 

Na potrzeby prezentacji propozycje projektów strategicz-
nych uporządkowano w dziesięć obszarów wsparcia: 
1) Kapitał ludzki i społeczny – inwestycje w zakresie usług 

społecznych i zdrowotnych, w dziedzinie edukacji i kształ-
cenia, rynku pracy, włączenia społecznego, kultury i tury-
styki, rozwoju społeczności lokalnych, rewitalizacji

2) B+R  – inwestycje w  prace i  infrastrukturę o  charakterze 
badawczo -rozwojowym, działalność jednostek B+R

3) Przedsiębiorczość i  gospodarka  – inwestycje na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w  tym inwestycje 
w  infrastrukturę i  kapitał pracowniczy, rozwój sieci IOB, 
promocje gospodarcze, rozwój rolnictwa 

4) Cyfryzacja  – inwestycje służące rozwojowi technologii 
informacyjno -komunikacyjnych

5) Drogi – infrastruktura drogowa wraz z  infrastrukturą to-
warzyszącą

6) Koleje – infrastruktura kolejowa wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, tabor kolejowy

7) Transport pozostałe – inwestycje w rozwój niskoemisyj-
nej mobilności miejskiej i sieci ścieżek rowerowych

8) Energetyka – inwestycje służące poprawie efektywności 
energetycznej, rozwój energetyki opartej na OZE, rozbu-
dowa sieci ciepłowniczych

9) Środowisko  – inwestycje w  poprawę stanu i  jakości 
wód, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza, 
zwiększenie odporności na klęski żywiołowe i nagłe zja-
wiska atmosferyczne
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10) Inne  – pozostałe projekty, niezaszeregowane do po-
wyższych kategorii, takie jak projekty z  zakresu zarzą-
dzania  – opracowanie programów, bądź systemu mo-
nitorowania, zakup sprzętu do utrzymania czystości 
w  przestrzeni publicznej, rekultywacja terenów pod 
mieszkalnictwo itd .
Zdarzało się, że ten sam podmiot zgłaszał propozycje pro-

jektów w różnych obszarach wsparcia . Najwięcej potrzeb zgło-
szono w zakresie wsparcia kapitału ludzkiego i społecznego . 
W przypadku tej grupy zgłoszonych zostało aż 478 propozycji 
przez 172 podmioty (Ryc . 2), co odpowiada 37% wszystkich 
projektów . Nie ulega wątpliwości, że na wynik wpłynął szeroki 
zakres tematyczny tego obszaru . 

Ryc. 2. Projekty strategiczne – rozkład % wg obszarów wsparcia 

Źródło: opracowanie własne

Aspekty środowiskowe zgłosiło 91 podmiotów w ramach 198 
propozycji . Podobną liczbę projektów przedstawiono w obsza-
rze  „drogi” – 205 projektów, wskazanych przez 89 zgłaszających 
(w tej grupie dominowały jednostki samorządu terytorialne-
go, które przedłożyły 179 propozycji) . W obszarze „energetyka”  
zgłoszono 128 projektów (przez 77 podmiotów), w „transport 
pozostałe” – 108 propozycji (zgłoszonych przez 53 podmioty) . 
Znacznie mniejsza była liczba projektów zgłaszana w pozosta-
łych obszarach tematycznych jak „koleje” – 48 projektów (26 
podmiotów), „B+R” – 42 projekty (17 podmiotów), „przedsiębior-
czość i gospodarka” – 31 projektów (22 podmioty) . Najmniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się inicjatywy w zakresie cyfryzacji, 
w tym przypadku zgłoszonych zostało zaledwie 19 projektów 
przez 16 podmiotów . Do kategorii „inne” zakwalifikowały się 32 
projekty (zgłoszone przez 21 podmiotów) .

W kontekście środków finansowych niezbędnych na re-
alizację zgłoszonych projektów, największą koncentrację po-
trzeb obserwuje się w obszarach infrastruktury drogowej oraz 

wsparcia kapitału ludzkiego i społecznego – łączna wartość 
przedsięwzięć z tych obszarów konsumowałaby niemalże 50% 
wydatków (Ryc . 3) . Wynika to z wysokiej kapitałochłonności 
tych inwestycji . 

Ryc. 3. Projekty strategiczne – rozkład % wartości projektów wg obszarów wsparcia 

Źródło: opracowanie własne

Łączna wartość zgłoszonych projektów wyniosła 46 537 
mln zł1 . W ujęciu kwotowym dominowały projekty zgłoszone 
przez jednostki samorządu terytorialnego – ich łączna war-
tość realizacji wynosiłaby 57,4% wartości wszystkich inwe-
stycji . Jednostki organizacyjne JST zgłosiły w ramach naboru 
projekty, których koszty realizacji stanowiłyby 21,0% ogółu 
wydatków . W przypadku państwowych jednostek organiza-
cyjnych – 10,0%, natomiast w pozostałych grupach udział ten 
nie przekraczałby 8,0% (przedsiębiorcy – 7,6%; osoby prywatne 
– 2,5%, organizacje pozarządowe – 1,4%) . 

Analiza zawartości propozycji projektów strategicznych 
umożliwiła nakreślenie swoistego rodzaju mapy potrzeb in-
westycyjnych w poszczególnych częściach województwa wiel-
kopolskiego . Oprócz inwestycji, które swym zakresem działań 
obejmowały ogół województwa, można było wyodrębnić także 
takie, które oddziaływały na otoczenie w mniejszym wymiarze 
przestrzennym . Zgłoszone projekty strategiczne były brane 
pod uwagę na etapie terytorializacji celów strategicznych . Tym 
samym wskazane w Strategii Wielkopolska 2030 pakiety dzia-
łań zostały powiązane terytorialnie . 

Na potrzeby prezentacji propozycji projektów strategicz-
nych w ujęciu terytorialnym, Wielkopolska została podzielona 

1 W zbiorze zgłoszonych w ramach naboru propozycji projektów 
strategicznych w przypadku 1 017 z nich wskazane zostały szacun-
kowe wartości inwestycji .
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na pięć subregionów: Wielkopolskę Zachodnią, Wielkopolskę 
Wschodnią, Wielkopolskę Północną, Wielkopolskę Południową  
oraz Wielkopolskę Centralną2 . Dalsza prezentacja wyników 
uwzględnia tylko te projekty, których oddziaływanie można 
było przyporządkować do wyróżnionych subregionów . 

Największą liczbę projektów zgłoszono w Wielkopolsce 
Centralnej . Duży był także udział projektów z północnej czę-
ści województwa oraz z terenów Wielkopolski Wschodniej . 
Mniejsza liczba projektów dotyczyła inwestycji w Wielkopolsce 
Południowej i Zachodniej . Poszczególne rodzaje projektów 
zgłoszone w danym subregionie przedstawiają się następująco: 

 Wielkopolska Centralna

Największa liczba propozycji projektów związana była ze 
wsparciem kapitału ludzkiego i społecznego (39% wszystkich 
propozycji), szczególnie projekty o charakterze zdrowotnym, 
integracyjnym i edukacyjnym . Zdecydowanie niższy udział, 
wynoszący 17% propozycji, dotyczył inwestycji w infrastruk-
turę drogową, 15% stanowiło wsparcie rozwoju niskoemisyj-
nego transportu, w tym transportu zbiorowego i rozwoju sieci 
ścieżek rowerowych oraz kolei (4% projektów, w tym dalszy 
rozwój PKM) . 12% projektów związanych było ze środowi-
skiem . Znacznie mniejsze potrzeby zgłoszone zostały w ob-
szarze „energetyka” (5%) – tu inicjatywy dotyczyły zazwyczaj 
poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia dy-
wersyfikacji miksu energetycznego . Projekty z obszaru B+R 
stanowiły 4%, choć w skali województwa to w tym subregionie 
zgłoszono najwięcej projektów B+R . Najczęściej wskazywane 
były one przez uczelnie . 2% projektów dotyczyło cyfryzacji, 
zaś 1% przypadł na wsparcie przedsiębiorczości i gospodarki . 
Udział projektów z zakresu „inne” był marginalny (tj . projekty 
związane z zarządzaniem – opracowanie programów, bądź 
systemu monitorowania) .

 Wielkopolska Południowa

Wśród zgłoszonych projektów dominowały działania na rzecz 
wsparcia kapitału ludzkiego i społecznego (37%), co związane 
było ze zgłoszonymi licznymi działaniami w obszarach zdrowia, 
edukacji, rynku pracy . Prawie dwukrotnie mniejszy udział od-
notowano w przypadku zgłoszeń związanych z inwestycjami 
drogowymi (m .in . rozbudowa DK 12 i DK 25) – 19% . Nieco mniej-
sza liczba projektów dotyczyła „środowiska” (16%) i inwestycji 
w energetykę (m .in . rozwój OZE i projekty efektywności energe-
tycznej) – 15% . Działania ukierunkowane na niskoemisyjny trans-
port były tematem 7% projektów . Wsparcie przedsiębiorczości 

2  (1) Wielkopolska Zachodnia (tj . powiaty gostyński, grodziski, 
kościański, leszczyński, m . Leszno, rawicki, wolsztyński), (1) Wiel-
kopolska Wschodnia (tj . powiaty kolski, koniński, m . Konin, słu-
pecki, turecki), (3) Wielkopolska Północna (tj . powiaty chodzieski, 
czarnkowsko -trzcianecki, pilski i  złotowski), (4) Wielkopolska Po-
łudniowa (tj . powiaty jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, m . 
Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski) oraz (5) Wielkopolska 
Centralna (tj . powiaty gnieźnieński, nowotomyski, międzychodzki, 
m . Poznań, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wą-
growiecki, wrzesiński) . 

i gospodarki, w tym wsparcie inicjatyw klastrowych, dotyczyło 
4% projektów . Zaledwie 1% przypadł na projekty z obszarów 
B+R i kolei . W tym subregionie nie wskazano w naborze zapo-
trzebowania na interwencje związane z cyfryzacją . 

 Wielkopolska Wschodnia

Znaczna część propozycji skumulowała się w czterech obsza-
rach . Spośród nich najliczniejszy zasób przypadł działaniom 
związanym ze wsparciem kapitału ludzkiego i społecznego 
– 34% . Kolejne miejsce zajęła „energetyka” – 20%, a następnie 
„środowisko” – 18% . Sytuacja ta jest niewątpliwie podykto-
wana potrzebą realizacji założeń transformacji energetycznej 
Wschodniej Wielkopolski i zniwelowania degradacji środowiska 
po sektorze wydobywczym . Potrzeby inwestycyjne w infra-
strukturę drogową stanowiły 13% ogółu projektów i były kom-
plementarne względem inwestycji w „transport pozostałe” – 5% 
i „kolej” – 2% . Udział projektów służących wsparciu przedsię-
biorczości i gospodarki wyniósł 4% . Dodatkowo zgłoszono 2% 
projektów z obszaru „inne” (prace programowe, zakup sprzętu 
do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej), a także po 
0,5% z obszarów „B+R” i „cyfryzacja” .

 Wielkopolska Zachodnia

Wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego to obszar, który 
najczęściej pojawiał się w propozycjach projektów o charak-
terze strategicznym z tego subregionu (39%) . Ponad dwukrot-
nie rzadziej pojawiły się propozycje związane z rozbudową 
i modernizacją sieci drogowej (17% zgłoszeń) . Wyraża się tu 
znaczne potrzeby inwestycyjne w sektorze B+R – (14% zgło-
szeń), w przeważającej większości projekty te były powiązane 
z działalnością prowadzoną w ramach lotniska w Kąkolewie . 
Odpowiednio 11% i 10% propozycji związanych było z pro-
jektami ukierunkowanymi na wsparcie działań środowisko-
wych i rozwój transportu – w tym pozamiejskiego transportu 
zbiorowego . Projekty kolejowe dotyczyły 2% zgłoszeń . Odse-
tek wskazań na interwencje podnoszące efektywność ener-
getyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii dotyczył 5% 
projektów . Niewiele zgłoszono projektów służących wsparciu 
przedsiębiorczości i gospodarki oraz cyfryzacji, oba elementy 
stanowiły łącznie 1% zgłoszeń . 

 Wielkopolska Północna

Podmioty zgłaszające propozycje projektów strategicznych 
z północnego obszaru Wielkopolski stawiały przede wszystkim 
na wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego – 35% ogółu 
zgłoszeń . Istotny był rozwój sieci drogowej (20%) i działań z za-
kresu ochrony środowiska (19%) . Projekty w ramach obszaru 
„energia” dotyczyły 11% projektów . Zbliżony był udział pro-
centowy działań związanych z realizacją inwestycji z zakresu 
rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego – 4% oraz 
dalszego rozwoju kolei – 6% . W ramach kategorii „inne” – (3%) 
pojawiły się takie potrzeby inwestycyjne jak rekultywacja tere-
nów pod mieszkalnictwo . Obszary takie jak przedsiębiorczość, 
gospodarka oraz cyfryzacja odnotowały po 1% zgłoszeń . W na-
borze nie wskazano projektów dotyczących wsparcia inwestycji 
z zakresu  „B+R” . 
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Oddział Planowania Strategicznego
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ocena rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski  
– wyniki badania ankietowego

Poziom rozwoju społeczno -gospodarczego określa się wy-
korzystując różnorodne zmienne, przy czym ich dobór jest 
dość elastyczny . Literatura naukowa w swoich zasobach po-
siada wiele prac analizujących rozwój społeczno -gospodarczy 
w kontekście różnych jednostek terytorialnych . Uwagę przyku-
wa coraz więcej raportów przygotowywanych w ramach prac 
analitycznych samorządów . Dla Samorządu Województwa, 
samorząd lokalny, jak i partnerzy społeczno -gospodarczy są 
ważnymi partnerami w kreacji i realizacji polityki regionalnej . 
Rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań wspiera właściwe ukie-
runkowanie polityki . Wykorzystując atuty badania ankieto-
wego – które pozwala dotrzeć w krótkim czasie do znacznej 
liczby respondentów – Samorząd Województwa postanowił 
zrealizować je na etapie przygotowania Strategii rozwoju 
województwa do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030), 
włączając tym samym szerokie grono podmiotów w proces 
zaprogramowania rozwoju regionu na kolejną dekadę . 

Kwestionariusz ankiety składał się z czterech zasadniczych 
pytań, z czego dwa z nich były zamknięte i dwa półotwarte 
(z opcją inne, jakie?) . Na końcu kwestionariusza umieszczono 
rubrykę z możliwością wyrażenia dodatkowych spostrzeżeń, 
uwag . Metryczka składała się z dwóch pytań odnoszących się 
do podmiotu wypełniającego ankietę oraz jego lokalizacji . 
W badaniu wykorzystano formę ankiety on -line, co pozwoliło 
nie tylko na jej efektywniejszą dystrybucję, ale także szybkie 
dokonanie analiz zebranych informacji i ich zestawień . Pierwsze 
sygnały o planowanym przeprowadzeniu badania ankietowe-
go pojawiły się podczas spotkań z samorządami i mieszkań-
cami, inaugurujących rozpoczęcie prac nad przygotowaniem 
Strategii Wielkopolska 2030, które odbyły się w okresie maj 
 – czerwiec 2018 roku . Wkrótce ankieta została umieszczona na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego (www .umww .pl) oraz na stronie internetowej 
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
(wrot .umww .pl) . Ponadto, do wszystkich jednostek samorządu 
lokalnego w Wielkopolsce wysłano zaproszenia do udziału 
w badaniu . 

Badanie trwało od lipca do września 2018 roku . Kilka mie-
sięcy później (w okresie luty-kwiecień 2019 roku) przeprowa-
dzono badanie uzupełniające . W artykule zaprezentowano 
wyniki w podziale na subregiony, który nie jest równoznaczny 
z granicami podregionów wg GUS . Podział ma charakter wy-
łącznie organizacyjny, a zasięg poszczególnych subregionów 
traktować należy umownie . Zakłada on podział Wielkopolski 

na pięć obszarów1: Wielkopolskę Zachodnią, Wielkopolskę 
Wschodnią, Wielkopolskę Północną, Wielkopolskę Południową 
oraz Wielkopolskę Centralną (Ryc . 1) . 

Ryc. 1. Podział Wielkopolski na subregiony na potrzeby badania 

Źródło: opracowanie własne

1  (1) Wielkopolska Zachodnia (tj . powiaty gostyński, grodziski, 
kościański, leszczyński, m . Leszno, rawicki, wolsztyński), (2) Wiel-
kopolska Wschodnia (tj . powiaty kolski, koniński, m . Konin, słu-
pecki, turecki), (3) Wielkopolska Północna (tj . powiaty chodzieski, 
czarnkowsko -trzcianecki, pilski i  złotowski), (4) Wielkopolska Po-
łudniowa (tj . powiaty jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, m . 
Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski) oraz (5) Wielkopolska 
Centralna (tj . powiaty gnieźnieński, nowotomyski, międzychodzki, 
m . Poznań, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wą-
growiecki, wrzesiński) . 
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W badaniu wzięło udział łącznie 287 respondentów re-
prezentujących samorządy lokalne, osoby fizyczne, fundacje 
i stowarzyszenia, a także podmioty sektora prywatnego oraz 
nauki . Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego 
stanowili 66% wszystkich respondentów, z czego 57% stanowili 
reprezentanci gmin, 7% powiatów i 2% miast na prawach po-
wiatu . Łącznie w ankiecie wzięło udział 151 gmin, 20 powiatów 
i 4 miasta na prawach powiatu . Wśród pozostałych podmiotów 
biorących udział w badaniu liczną grupę, 26% ankietowanych, 
stanowiły osoby fizyczne, 2% fundacje i stowarzyszenia, po 
0,4% podmioty z sektora prywatnego i nauki . 

Wyniki badania zostały wykorzystane w procesie progra-
mowania Strategii, szczególnie na etapie planowania celów 
rozwojowych i  ich terytorializacji . Rozwój regionalny rozu-
miany jest jako rozwój terytorialny, silnie zdeterminowany 
zasobami specyficznymi i endogenicznymi danego obszaru . 
Terytorializacja celów rozwojowych to proces zorientowany 
na optymalne wykorzystanie kapitałów terytorialnych (tj . zaso-
bów materialnych i niematerialnych występujących na danym 
obszarze) . Koncepcja ta wywodzi się z zasobowej szkoły stra-
tegicznego myślenia (Nowakowska, 2017, s . 30–36) . Wnioski 
z badania ankietowego skonfrontowano z wynikami naboru 
na projekty strategiczne oraz uwagami zgłaszanymi podczas 
spotkań konsultacyjnych w subregionach . Szerzej na temat 
projektów strategicznych traktuje osobny artykuł w niniejszym 
Biuletynie, natomiast raport z konsultacji społecznych i proto-
koły ze spotkań subregionalnych dostępne są  na stronie in-
ternetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w zakładce 
„Strategia 2030” . 

Ocena poziomu rozwoju gmin i powiatów
W pierwszym pytaniu respondenci poproszeni zostali o ocenę 
obecnego poziomu rozwoju swoich gmin i powiatów, dys-
ponując listą 108 czynników rozwojowych, pogrupowanych 
w obszary tematyczne (11 obszarów), na skali od -3 do 3, gdzie 
ocena -3 oznaczała bardzo niekorzystny rozwój czynnika dla 
gminy/powiatu, a 3 oznaczała rozwój bardzo korzystny (Ryc . 2) .

Ryc. 2. Ocena poziomu rozwoju gmin i powiatów wg obszarów tematycznych

Źródło: opracowanie własne

W przypadku wątpliwości co do poziomu rozwoju danego 
czynnika można było wybrać opcję „trudno powiedzieć” . Wykaz 
czynników rozwojowych oraz ich uporządkowanie w obszary 
tematyczne prezentuje Tab .1 . Wyniki w Tabeli zostały przedsta-
wione jako średnie ze skali interwałowej . Z uwagi na jej znaczne 
rozmiary, zamieszczono ją na końcu rozdziału . 

Ogólnie rzecz biorąc, poziom rozwoju samorządów w woje-
wództwie wielkopolskim został oceniony jako poziom umiarko-
wany . Zdecydowanie przychylniej oceniły siebie JST . Pozostali re-
spondenci byli bardziej krytyczni, szczególnie w ocenie rozwoju 
zdrowia, rolnictwa czy administracji i gospodarki przestrzennej . 
Przedstawiciele JST najwyżej ocenili rozwój edukacji, z kolei po-
zostali respondenci rozwój infrastruktury komunalnej (Ryc . 3) .

Ryc. 3. Ocena poziomu rozwoju gmin i powiatów wg grup respondentów

Źródło: opracowanie własne

Korzystnie oceniono dostępność do szkół podstawowych, jakość 
usług świadczonych przez placówki edukacyjne, tj . instytucje 
wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe . Najlepiej 
rozwinięta jest edukacja w opinii respondentów z Wielkopolski 
Południowej (1,48) i Zachodniej (1,35) . Niżej ocenili ten aspekt 
respondenci z Wielkopolski Centralnej (1,14) . Niewiele było 
ocen negatywnych, ale te które wyrażono dotyczyły przede 
wszystkim niskiej dostępności i jakości ofert świadczonych przez 
placówki kształcenia ustawicznego . W tym zakresie najbardziej 
negatywnie oceniono sytuację w Wielkopolsce Wschodniej oraz 
Północnej . Z edukacją powiązany jest rynek pracy . Na aspekt 
nasilającego się problemu braku wykwalifikowanych pracowni-
ków i idących za tym potrzeb związanych z zatrudnianiem osób 
z innych części Polski lub z zagranicy zwrócili uwagę przede 
wszystkim przedsiębiorcy (-3,00) . 
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Za istotny wyznacznik jakości życia w poszczególnych gmi-
nach i powiatach uznano kulturę, turystykę i rekreację, które 
wpływają zarówno na rozwój społeczny, jak i gospodarczy, 
tworząc miejsca pracy, poprawiając estetykę otoczenia itd . 
Ankietowani pozytywnie ocenili dostępność do obiektów 
sportowo -rekreacyjnych i kulturalnych, ich stan i wyposaże-
nie oraz jakość świadczonych przez te instytucje usług . Róż-
norodność form spędzania czasu wolnego była szczególnie 
ważna dla respondentów z Wielkopolski Centralnej (1,25) oraz 
Południowej (1,13) . Krytycznie w tym obszarze odniesiono się 
do stanu obiektów i szlaków turystycznych .

Ocena rozwoju infrastruktury komunalnej nie była tak wy-
soko oceniona jak ww . obszary, ale zarówno przedstawiciele 
JST, jak i pozostali respondenci wypowiedzieli się na jej temat 
jednoznacznie pozytywnie . Względnie pozytywnie oceniono 
stan oraz dostępność do infrastruktury wodociągowej, która 
została najwyżej oceniona przez respondentów z Wielkopolski 
Południowej (1,79), Centralnej (1,57) oraz Zachodniej (1,50) . 
Dostępność oraz stan infrastruktury teleinformatycznej zda-
niem ankietowanych pozostaje na umiarkowanym poziomie 
rozwoju . Jeżeli chodzi o najniżej oceniane aspekty rozwoju 
w tym obszarze, to we wszystkich analizowanych subregionach 
negatywnie oceniono dostępność oraz stan sieci ciepłowniczej . 
Wśród respondentów z Wielkopolski Wschodniej zwrócono 
także uwagę na zły stan (-0,42) i słabą dostępność (-0,96) do 
infrastruktury gazowej .

Na temat zachodzących w regionie procesów demograficz-
nych (starzenia się społeczeństwa) krytycznie wypowiedzieli 
się przede wszystkim ankietowani spoza samorządu lokalne-
go . Przedstawiciele JST byli w tym aspekcie zdecydowanie 
bardziej optymistyczni . Respondenci nie przyznali wysokich 
not dla poziomu rozwoju takich czynników jak dobry poziom 
wykształcenia mieszkańców, kompetencje cyfrowe mieszkań-
ców, liczba i działalność organizacji pozarządowych poza OSP . 
Aspekty te korzystniej oceniono w Wielkopolsce Południowej 
(1,11), Centralnej (1,04) oraz Zachodniej (0,90) niż w innych czę-
ściach regionu . W Wielkopolsce Północnej szczególną uwagę 
zwrócono na niską zamożność mieszkańców (-0,27) .

Analizując stan środowiska, względnie wysoko oceniono 
walory przyrodnicze i lesistość terenu . Pozytywnie na ten temat 
wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich subregionów . 
Krytycznie natomiast odniesiono się do poziomu rozwoju 
energetyki opartej na źródłach odnawialnych . Czynnikiem 
mającym niewątpliwie negatywny wpływ na środowisko jest 
występowanie terenów zdegradowanych, na które zwrócili 
szczególną uwagę respondenci z Wielkopolski Północnej (-0,51) 
oraz Wschodniej (-0,46) .

Poziom rozwoju administracji nie był zbyt wysoko oceniony . 
W tym obszarze pozytywnie odniesiono się do bezpieczeństwa 
publicznego, funduszy obywatelskich czy współpracy gmin 
z podmiotami publicznymi . Nadal słabo rozwinięta jest e -ad-
ministracja, problemem są niezaspokojone potrzeby mieszka-
niowe i stan budynków, na które szczególną uwagę zwrócili an-
kietowani z Wielkopolski Wschodniej (-0,02) i Północnej (0,02) . 

Wielkopolska jest zróżnicowana pod względem poziomu 
gospodarczego . Chociaż wyróżnia się na tle kraju, to zdaniem 
respondentów wiele aspektów funkcjonowania gospodarki 
wymaga poprawy . Przychylniej gospodarkę ocenili ankieto-
wani z Wielkopolski Zachodniej (0,75), a nisko z Wielkopolski 

Wschodniej (-0,05) . Generalnie dość pozytywnie oceniono do-
stępność do handlu i usług oraz poziom aktywności zawodowej 
mieszkańców . Z kolei negatywnie – dostępność do IOB (szcze-
gólnie respondenci z Wielkopolski Wschodniej i Centralnej, 
tj . odpowiednio -0,50 i -0,45) czy obecność dużych przedsię-
biorstw i zagranicznych inwestorów (szczególnie respondenci 
z Wielkopolski Północnej i Wschodniej – tj . odpowiednio -0,47 
i -0,65) . W ocenie jakości gminnego systemu wsparcia dla in-
westorów i przedsiębiorców zauważyć można wyraźne różnice 
– samorządowcy ocenili poziom rozwoju tego aspektu bardziej 
pozytywnie niż pozostali respondenci . 

W  obszarze usług opiekuńczych i  pomocy społecznej 
względnie dobrze oceniono jakość tychże usług i dostępność 
do różnorodnych form pomocy społecznej świadczonych 
przez instytucje pomocowe . Pozytywne noty wyróżniały się 
szczególnie w Wielkopolsce Południowej (1,63) oraz Centralnej 
(1,34) . Wszyscy respondenci negatywnie ocenili dostępność 
do instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz stan 
i wyposażenie tych obiektów, które w dalszym ciągu wymagają 
wsparcia . Problemy te identyfikowane są szczególnie w Wiel-
kopolsce Wschodniej (-1,12) i Północnej (-0,55) . 

Wszyscy respondenci jednoznacznie negatywnie oceni-
li pewne aspekty rozwoju rolnictwa, transportu i  zdrowia . 
W przypadku rolnictwa krytycznie oceniono funkcjonowanie 
grup producentów rolnych, promocję produktów lokalnych/
regionalnych/tradycyjnych, produkcję żywności ekologicz-
nej . Generalnie poziom rozwoju rolnictwa był lepiej oceniony 
przez respondentów z Wielkopolski Południowej (0,86), mniej 
korzystnie z Wielkopolski Północnej (0,03) i Wschodniej (0,23) . 
W przypadku transportu negatywnie oceniono stan dróg po-
wiatowych oraz dostępność transportu kolejowego, w tym ja-
kość świadczonych usług (rozkład jazdy – liczba i częstotliwość 
połączeń), stan infrastruktury transportu kolejowego . Poziom 
rozwoju transportu bardziej przychylnie ocenili responden-
ci z Wielkopolski Zachodniej (0,50), Południowej (0,41) oraz 
Centralnej (0,38) . 

Najsłabiej w Wielkopolsce rozwija się system opieki zdro-
wotnej . Pomimo ogólnego wzrostu, zarówno liczby obiektów 
szpitalnych, jak i osób wykonujących zawody medyczne i oko-
łomedyczne, największym wyzwaniem jest dostępność do 
specjalistycznej opieki zdrowotnej – niska dostępność, stan 
obiektów i wyposażenia instytucji oraz jakość usług specjali-
stycznej opieki zdrowotnej . Na słaby poziom opieki zdrowotnej 
wskazywali szczególnie respondenci z Wielkopolski Północnej 
(-0,80) oraz Wschodniej (-0,41) .

Potencjały rozwojowe samorządów 
Rozkłady odpowiedzi na kolejne pytania ankietowe potwier-
dzają wcześniejsze wnioski z analizy . Zwrócono się w nich o do-
konanie uporządkowania maksymalnie 10, wcześniej ocenio-
nych, czynników rozwojowych, stanowiących w największym 
stopniu o konkurencyjności samorządów lub wymagających 
wsparcia . Wśród najważniejszych czynników konkurencyjności 
wyróżnić można dostępność, stan i wyposażenie obiektów 
sportowo -rekreacyjnych, umożliwiających aktywne spędzanie 
czasu wolnego . Aspekt ten był wyróżniony w Wielkopolsce 
Centralnej i Południowej .
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Tab. 1. Ocena poziomu rozwoju poszczególnych czynników w ujęciu terytorialnym

Czynniki rozwojowe
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Razem

EDUKACJA

Dostępność szkół podstawowych 2,07 2,36 1,70 2,02 2,08 2,03

Jakość usług instytucji wychowania przedszkolnego 1,91 2,20 1,19 1,54 1,94 1,73

Jakość usług szkół podstawowych 1,60 2,02 1,15 1,57 1,50 1,56

Stan obiektów i wyposażenie szkół podstawowych 1,61 2,06 1,30 1,34 1,33 1,53

Dostępność instytucji wychowania przedszkolnego 1,65 2,11 0,85 1,48 1,80 1,53

Stan obiektów i wyposażenie instytucji wychowania przedszkolnego 1,79 1,93 0,90 1,30 1,40 1,48

Dostępność szkół ponadpodstawowych 0,56 0,95 0,76 0,36 1,09 0,71

Jakość usług szkół ponadpodstawowych 0,55 0,94 0,46 0,37 1,03 0,63

Stan obiektów i wyposażenie szkół ponadpodstawowych 0,45 0,81 0,40 0,56 1,10 0,60

Dostępność kształcenia ustawicznego 0,10 0,45 -0,02 -0,61 0,83 0,11

Jakość ofert kształcenia ustawicznego 0,21 0,50 -0,24 -0,66 0,78 0,10

KULTURA, TURYSTYKA, REKREACJA

Dostępność obiektów sportowo ‑rekreacyjnych 1,74 1,86 1,07 1,23 1,24 1,45

Stan i wyposażenie obiektów sportowo ‑rekreacyjnych 1,62 1,88 0,94 1,10 1,11 1,35

Jakość usług w obiektach sportowo ‑rekreacyjnych 1,66 1,71 0,73 1,20 1,09 1,30

Jakość usług kulturalnych 1,39 1,64 0,94 0,96 1,22 1,23

Dostępność instytucji kulturalnych 1,25 1,44 0,96 0,83 1,14 1,13

Atrakcyjność turystyczna 1,39 0,98 0,97 0,59 0,97 1,04

Stan obiektów i wyposażenie instytucji kulturalnych 0,96 1,49 1,00 0,46 0,84 0,96

Dostępność szlaków turystycznych 1,13 0,58 0,91 0,16 1,00 0,81

Jakość usług w obiektach turystycznych 0,94 0,59 0,57 0,38 0,88 0,70

Dostępność obiektów turystycznych 1,01 0,51 0,47 0,16 0,67 0,62

Stan obiektów turystycznych 1,03 0,56 0,43 0,10 0,69 0,61

Stan szlaków turystycznych 0,90 0,30 0,38 -0,09 0,71 0,49

ADMINISTRACJA I PRZESTRZEŃ

Bezpieczeństwo publiczne 0,77 1,70 0,76 0,89 1,11 0,99

Fundusze obywatelskie, np. budżet partycypacyjny, fundusz sołecki 0,79 0,91 0,97 0,59 1,39 0,89

Współpraca gminy z innymi podmiotami publicznymi 0,84 1,48 0,26 0,94 1,09 0,87

Stan zagospodarowania przestrzeni publicznej (chodniki, ławki, kosze na śmieci, 
estetyka itp.) 0,64 1,17 0,71 0,68 0,97 0,80

Promocja gminy 0,66 1,24 0,36 0,57 1,11 0,73

Współpraca gminy z podmiotami prywatnymi 0,39 1,13 0,32 0,53 1,03 0,62

Zamożność gminy (JST) 0,69 0,53 0,08 0,09 0,86 0,44

Objęcie gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 0,19 0,42 0,57 0,23 0,68 0,39

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 0,30 0,98 -0,13 0,06 0,69 0,32

Stan budynków 0,25 0,68 0,16 -0,09 0,58 0,29

E ‑administracja 0,29 0,43 -0,17 0,09 0,59 0,21

Udział/wielkość terenów zdegradowanych 0,04 0,26 -0,51 -0,46 0,32 -0,09

ŚRODOWISKO

Walory przyrodnicze 1,68 1,54 1,87 1,35 1,19 1,58

Poziom zalesienia 1,14 1,49 2,09 0,90 0,78 1,34

Dostępność do urządzonych terenów zielonych (parki, skwery) 0,99 1,06 1,35 0,75 0,86 1,03

Jakość wód 0,58 1,30 1,00 0,94 0,47 0,85

Stan klimatu akustycznego 0,44 0,58 0,67 0,51 0,65 0,55
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Razem

ŚRODOWISKO

Stan infrastruktury przeciwpowodziowej oraz retencyjnej 0,21 0,48 -0,06 0,47 0,06 0,22

Jakość powietrza -0,12 0,56 0,16 0,36 0,42 0,21

Poziom rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych -1,07 -0,35 -1,27 -0,43 -0,34 -0,80
SPOŁECZEŃSTWO

Wykształcenie mieszkańców 1,09 1,19 0,40 0,82 0,91 0,87

Działalność NGO (poza OSP) 1,16 1,21 0,30 0,50 0,97 0,84

Liczba NGO (poza OSP) 0,96 1,10 0,49 0,48 1,00 0,80

Aktywność społeczna mieszkańców 1,02 1,00 0,09 0,52 0,97 0,71

Zamożność mieszkańców 0,94 1,14 -0,27 0,49 0,91 0,61

Kompetencje cyfrowe mieszkańców 0,96 0,93 0,00 0,40 0,70 0,61

Procesy demograficzne 0,39 0,37 -0,68 -0,38 0,28 -0,01
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Dostępność infrastruktury wodociągowej 1,83 2,22 1,59 1,75 1,83 1,83

Stan infrastruktury wodociągowej 1,30 1,35 1,05 1,00 1,17 1,19

Dostępność infrastruktury teleinformatycznej 1,15 1,33 1,26 1,00 0,94 1,15

Stan infrastruktury teleinformatycznej 1,16 1,19 1,21 1,10 0,88 1,13

Stan infrastruktury kanalizacyjnej 1,04 1,36 1,00 0,70 0,91 1,01

Dostępność infrastruktury kanalizacyjnej 0,96 1,24 1,24 0,54 1,00 1,01

Dostępność infrastruktury dystrybucyjnej 0,89 0,47 0,86 0,22 0,89 0,69

Stan infrastruktury gazowej 0,84 0,66 0,84 -0,42 0,91 0,61

Stan infrastruktury dystrybucyjnej 0,73 0,57 0,69 0,08 0,83 0,59

Dostępność infrastruktury gazowej 0,48 0,17 0,43 -0,96 0,71 0,20

Stan sieci ciepłowniczych 0,26 -0,47 0,46 -0,85 -0,15 -0,05

Dostępność sieci ciepłowniczych -0,02 -1,05 -0,10 -1,25 -0,29 -0,46
USŁUGI OPIEKUŃCZE I POMOCY SPOŁECZNEJ

Jakość usług instytucji pomocy społecznej 1,36 1,69 0,71 1,02 1,00 1,17

Dostępność różnorodnych form pomocy społecznej 1,32 1,57 0,53 0,93 1,11 1,09

Stan obiektów instytucji pomocy społecznej 0,71 1,50 0,47 0,78 0,78 0,82

Jakość usług instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 0,91 0,34 -0,05 -0,81 0,13 0,21

Stan obiektów i wyposażenia instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 0,69 0,24 -0,31 -1,02 -0,06 0,00

Dostępność instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3 0,17 -0,20 -0,78 -1,22 -0,21 -0,41
ROLNICTWO

Działalność Lokalnej Grupy Działania 0,90 1,68 0,78 0,93 1,03 1,05

Wyposażenie techniczne i technologiczne gospodarstw rolnych 0,91 1,49 0,69 1,09 1,13 1,04

Pozarolnicza aktywność zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich 0,89 1,18 0,06 0,68 0,93 0,77

Innowacje w produkcji i przetwórstwie rolnym 0,63 1,24 0,18 0,47 0,96 0,68

Struktura agrarna gospodarstw rolnych (wielkość gospodarstw rolnych) 0,63 0,73 0,17 0,28 0,72 0,52

Warunki klimatyczno ‑glebowe dla rolnictwa 0,45 0,48 0,28 0,39 0,78 0,46

Występowanie i promocja produktów lokalnych/ regionalnych/tradycyjnych -0,17 0,24 -0,41 -0,23 0,16 -0,11

Funkcjonowanie grup producentów rolnych -0,28 0,71 -0,82 -0,83 0,36 -0,20

Produkcja żywności ekologicznej -0,36 0,00 -0,64 -0,68 0,03 -0,36

GOSPODARKA I RYNEK PRACY

Dostępność usług i handlu 1,40 1,36 1,01 0,79 1,31 1,19

Poziom aktywności zawodowej mieszkańców 1,28 1,36 0,21 0,69 1,42 0,94

Przedsiębiorczość mieszkańców 0,98 1,27 0,02 0,64 1,47 0,81
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GOSPODARKA I RYNEK PRACY

Dostępność terenów pod inwestycje i lokali pod działalność gospodarczą 0,41 0,39 0,30 -0,28 0,82 0,31

Jakość gminnego systemu wsparcia dla inwestorów i przedsiębiorców -0,01 0,31 0,19 -0,14 0,58 0,14

Innowacyjność przedsiębiorstw 0,35 0,55 -0,19 -0,49 0,42 0,11

Dostępność zasobów ludzkich, o pożądanych kwalifikacjach 0,39 0,23 -0,44 -0,16 0,67 0,10

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenów pod inwestycje i działalność 
gospodarczą 0,20 0,17 -0,16 -0,38 0,42 0,04

Obecność dużych przedsiębiorstw i zagranicznych inwestorów 0,04 -0,13 -0,47 -0,65 0,31 -0,19

Dostępność instytucji wspierających, tzw. Instytucji otoczenia biznesu -0,45 -0,08 -0,13 -0,50 0,06 -0,25

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Dostępność dróg gminnych 1,19 2,06 1,29 1,52 1,50 1,45

Dostępność dróg powiatowych 1,07 1,63 1,01 1,17 1,33 1,20

Dostępność dróg wojewódzkich 0,75 0,78 0,52 1,27 1,17 0,84

Dostępność dróg krajowych 0,50 0,47 0,18 0,98 1,24 0,59

Stan ścieżek rowerowych 0,52 0,24 0,97 -0,09 0,71 0,50

Stan dróg krajowych 0,22 0,56 -0,29 0,45 0,59 0,23

Stan dróg gminnych -0,07 1,10 -0,10 0,13 0,36 0,21

Stan dróg wojewódzkich 0,06 0,20 -0,56 0,41 0,44 0,05

Dostępność ścieżek rowerowych -0,01 -0,27 0,40 -0,40 0,53 0,05

Stan infrastruktury komunikacji autobusowej 0,39 0,07 -0,49 -0,63 -0,19 -0,12

Dostępność komunikacji autobusowej, w tym jakość usług (rozkład jazdy – liczba 
i częstotliwość połączeń) 0,26 0,20 -0,34 -0,61 -0,42 -0,12

Dostępność transportu kolejowego, w tym jakość świadczonych usług (rozkład 
jazdy – liczba i częstotliwość połączeń) 0,30 -0,58 -0,78 -0,58 0,06 -0,29

Stan infrastruktury transportu kolejowego 0,59 -0,74 -1,41 -0,06 -0,31 -0,36

Stan dróg powiatowych -0,51 -0,02 -0,47 -0,60 0,03 -0,37

ZDROWIE

Dostępność instytucji podstawowej opieki zdrowotnej 0,67 1,27 -0,31 0,29 0,95 0,51

Stan obiektów i wyposażenia instytucji podstawowej opieki zdrowotnej 0,59 1,42 -0,42 0,34 0,78 0,47

Jakość usług instytucji podstawowej opieki zdrowotnej 0,34 0,86 -0,36 0,20 0,70 0,28

Stan obiektów i wyposażenia instytucji specjalistycznej opieki zdrowotnej -0,11 0,02 -1,16 -0,86 -0,15 -0,48

Jakość usług instytucji specjalistycznej opieki zdrowotnej -0,16 -0,26 -1,02 -0,97 -0,03 -0,50

Dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej -0,63 -0,47 -1,54 -1,43 -0,20 -0,90

Istotna jest oferta terenów inwestycyjnych oraz dostępność 
lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą – aspekty 
te były szczególnie ważne dla ankietowanych z Wielkopolski 
Wschodniej, Północnej oraz Zachodniej . Dla respondentów 
z Wielkopolski Południowej, Północnej oraz Wschodniej waż-
nym czynnikiem rozwojowym jest także obecność dużych 
przedsiębiorstw i zagranicznych inwestorów . 

Ważną determinantą rozwojową jest kapitał ludzki – wska-
zano bowiem na istotne znaczenie społecznej aktywności 
mieszkańców, szczególnie wśród respondentów z Wielkopol-
ski Centralnej, Północnej oraz Wschodniej . Podkreślano ważną 
rolę szkolnictwa podstawowego oraz edukacji przedszkolnej 
jako czynnika rozwojowego, biorąc pod uwagę zarówno ich 
dostępność, jakość usług, jak i poziom wyposażenia infrastruk-
turalnego . 

Czynnikiem wpływającym zarówno na atrakcyjność miejsca 
zamieszkania, jak i jego rozwój gospodarczy jest dostępność 
oraz stan infrastruktury drogowej . Wszyscy ankietowani wska-
zali na potrzebę zwiększenia dostępności i przepustowości 
dróg . Działania na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej 
były szczególnie akcentowane na obszarach peryferyjnych . 
W zakresie powiązań komunikacyjnych z regionem, sąsiednimi 
województwami oraz krajem, postulowano o budowę i mo-
dernizację dróg ekspresowych oraz krajowych, zwłaszcza S10, 
S11, DK12 i DK25, ale także konieczność wspierania inwestycji 
związanych z budową obwodnic, dróg dojazdowych . Innym 
ważnym czynnikiem wymagającym wsparcia był transport ko-
lejowy . Respondenci zgłaszali również potrzebę modernizacji 
tras kolejowych, a także konieczność poprawy jakości i liczby 
połączeń kolejowych oraz autobusowych . Niezadowalająca 
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częstotliwość kursowania pociągów i autobusów była akcen-
towana przez ankietowanych z Wielkopolski Północnej, Za-
chodniej i Centralnej . Wskazywano, że inwestycje w obszarze 
transportu i komunikacji są warunkiem kluczowym i strate-
gicznym do dalszego rozwoju regionu . Zwracano uwagę na 
potrzebę rozwoju ścieżek rowerowych, których dostępność 
oraz stan były niewystarczające zwłaszcza dla respondentów 
z Wielkopolski Wschodniej i Południowej . 

Innym obszarem, który wymaga szczególnego wsparcia jest 
specjalistyczna opieka zdrowotna, wskazana przede wszystkim 
przez respondentów z Wielkopolski Północnej, Centralnej i Za-
chodniej . Potrzeba rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem do 
lat 3 była zgłoszona przez respondentów niemal z całej Wiel-
kopolski . We wszystkich subregionach Wielkopolski zwrócono 
uwagę na konieczność rewitalizacji terenów zdegradowanych 
oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (Ryc . 4) . 

Kluczowe funkcje gmin
W ostatnim pytaniu respondenci zostali poproszeni o wska-
zanie dominujących funkcji gmin, zarówno w odniesieniu do 
obecnej sytuacji, jak i do najbliższej przyszłości (Ryc . 5) . 

Ankietowani z miast na prawach powiatu oraz z gmin miej-
skich wskazali, że ich miasta pełnią kilka funkcji, przy czym 
dwie lub trzy są dominujące . Głównym profilem jest funkcja 
mieszkaniowa, miasta koncentrują także usługi i przemysł . 
W odniesieniu do przyszłych funkcji, respondenci wskazywali 
dalszy rozwój mieszkalnictwa, a także usług i przemysłu . 

Rozwój funkcji w gminach miejsko -wiejskich oraz wiej-
skich jest w znacznym stopniu uwarunkowany położeniem 
w zasięgu oddziaływania Poznania i innych dużych ośrodków 
subregionalnych . Dominującą funkcją w gminach wiejskich 
jest rolnictwo, a także mieszkalnictwo . Jednocześnie w gmi-
nach miejsko -wiejskich zauważalne są zmiany w przyszłych 
funkcjach z rolniczej w kierunku rozwoju mieszkalnictwa . Prze-
kształcanie gruntów rolnych na budowlane lub pod inwestycje 
gospodarcze jest w dużej mierze podyktowane czynnikami 
ekonomicznymi, związanymi m .in . z szeroko rozumianą atrak-
cyjnością inwestycyjną obszarów podlegających urbanizacji .

Literatura
Nowakowska A ., 2017, Terytorializacja rozwoju i polityki regio-
nalnej, Biuletyn KPZZK PAN, Zeszyt 268, s . 26–38

Ryc. 4. Czynniki konkurencyjności wymagające wsparcia w ujęciu terytorialnym 

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 5. Obecne i oczekiwane funkcje gmin 

Źródło: opracowanie własne
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Wstęp
W ramach prac nad dokumentem pn . Strategia rozwoju woje‑
wództwa wielkopolskiego do 2030 roku przeprowadzone zosta-
ło badanie ankietowe dotyczące potrzeb rozwojowych ludzi 
młodych – uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, 
w takich aspektach jak: edukacja, praca, życie codzienne . Wy-
bór kategorii respondentów był nieprzypadkowy – Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego aktualnie kształcące się 
osoby młode uznaje za niezwykle istotną grupę, od której 
zależeć będzie niedaleka przyszłość całej Wielkopolski.

W celu jak największej popularyzacji badania Samorząd 
zwrócił się do szkół ponadpodstawowych (w tym liceów, 
techników, szkół branżowych, zespołów szkół, centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego – łącznie ponad 
300 szkół) i uczelni wyższych mających swoje siedziby na te-
renie województwa . Ponadto o swój wkład w badanie zostali 
poproszeni uczestnicy Sejmiku Młodzieży Województwa 
Wielkopolskiego, obradującego 10 maja 2019 roku, jako gru-
pa, której nie jest obojętna przyszłość regionu .

Udział jak największej liczby uczniów i studentów w bada-
niu miał stanowić źródło cennej wiedzy, a jednocześnie wyraz 
chęci aktywnego włączenia się w prace Samorządu, związane 
w szczególności z opracowaniem Strategii rozwoju . Wyniki 
analiz pozwoliły na lepsze ukierunkowanie działań rozwo-
jowych całego regionu, w tym w dziedzinach najbardziej 
istotnych dla osób młodych.

Badanie było prowadzone od początku maja do połowy 
czerwca 2019 roku . Odpowiedzi uzyskano od 1 930 uczniów 
i studentów kształcących się na terenie województwa wiel-
kopolskiego . Wśród nich 61,2% stanowiły kobiety a 38,8% 
mężczyźni . Ponad połowa uczestników zamieszkiwała miasta 
(54,4%), a pozostała część obszary wiejskie (45,6%) . Niespełna 
1/4 ankietowanych zamieszkiwała powiat poznański i mia-
sto Poznań (odpowiednio 15,7% i 8,2% osób), ponadto pod 
względem liczby uczestników dominowały powiaty wolsz-
tyński (7,3%), leszczyński (5,9%) i ostrzeszowski (5,0%), a 4,1% 
osób było mieszkańcami sąsiednich województw .

Analiza wyników badania pozwoliła na sformułowanie 
wniosków w odniesieniu do najważniejszych aspektów życia 
młodych osób oraz hierarchii ich potrzeb i wartości . Kwestio-
nariusz ankietowy zawierał pytania w zakresie następujących 
dziedzin: aktualna i przyszła edukacja, postawy życiowe, ocze-
kiwania i predyspozycje odnośnie przyszłej pracy zawodowej, 
życie codzienne i aktywność społeczna, rozwój województwa 
wielkopolskiego .

1) Aktualna i przyszła edukacja
W przypadku pytania o dalsze plany edukacyjne zdecydowa-
nie dominowała odpowiedź dotycząca uzyskania wyższego 
wykształcenia (56,2%), zarówno wśród osób uczęszczających 
do szkół ponadpodstawowych, jak i  już będących studen-
tami . Na drugim i  trzecim miejscu znalazło się uczestnic-
two w kursach, szkoleniach, warsztatach specjalizacyjnych, 
podnoszenie kwalifikacji we własnym zakresie (16,8%) oraz 
ukończenie kolejnych studiów magisterskich lub studiów 
podyplomowych (13,7%) . Dość duży odsetek ankietowanych 
(10,5%) udzielił odpowiedzi „nie zamierzam kontynuować 
nauki”, wśród których przeważali uczniowie szkół branżowych 
i techników .

Za najistotniejsze kierunki dokształcania uczniowie i stu-
denci uznali specjalizację w wyuczonym zawodzie (31,4%) 
oraz naukę języków obcych (24,6%) . W porównywalnej liczbie 
wskazywano na umiejętności zarządzania i zdolności przy-
wódcze (12,0%), kompetencje miękkie (11,2%) oraz kompe-
tencje cyfrowe (10,8%) .

Ryc. 1. Jakie ma Pan(i) dalsze plany edukacyjne?

Ryc. 2. W jakich kierunkach zamierza się Pan(i) dokształcać? 
(pytanie wielokrotnego wyboru; n=3 136)

Agata Jakubowicz
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Potrzeby rozwojowe ludzi młodych – wyniki badania 
ankietowego
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Za istotną dla całego systemu edukacji uznano w badaniu 
kwestię doradztwa zawodowego, przy czym 54,5% uczniów 
i studentów zadeklarowało, że nie korzystało z tego typu za-
jęć, w tym ponad 1/3 zwróciła uwagę na brak takiej potrzeby 
(37,1% osób), a w 17,4% przypadków zajęcia takie nie były or-
ganizowane . Wśród pozostałych 45,5% ankietowanych, tj . ko-
rzystających z powyższych usług, 25,9% uczniów i studentów 
oceniło, że zajęcia nie były prowadzone na odpowiednim 
poziomie jakości, a jedynie 16,7% wyraziło ocenę pozytywną 
(zajęcia były pomocne w wyborze kierunku dalszej edukacji) . 
Tylko 3,0% badanych podjęło inicjatywę we własnym zakresie 
i korzystało z zajęć indywidualnie .

Jednocześnie 47,3% osób wyraziło potrzebę skorzysta-
nia obecnie z usług doradztwa zawodowego, a najbardziej 
interesujące dla uczniów i studentów byłyby tematy w nastę-
pującej kolejności: porady dotyczące kierunku dalszej edu-
kacji (23,2%), analiza predyspozycji zawodowych (21,1%), 
poszerzenie ogólnej wiedzy o rynku pracy (20,5%), praktyczne 
porady dotyczące aplikowania o pracę (19,7%), informacje 
na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
(15,5%) .

Ryc. 3. Jak odniósł(a)by się Pan(i) do funkcjonowania systemu doradztwa 
zawodowego?

Ryc. 4. Czy i w jakim zakresie chciał(a)by Pan(i) skorzystać z pomocy w zakresie 
doradztwa zawodowego?  
(zakres: pytanie wielokrotnego wyboru; n=2 337)

2) Postawy życiowe
W skali stopniowej (ocena od 5 – najwyższa do 1 – najniższa) 
osoby młode miały za zadanie ocenić najważniejsze aspiracje/
plany życiowe aktualnie oraz w przyszłości (np . za 5–10 lat) . 
Najbardziej istotne dla respondentów okazały się plany do-
tyczące zakończenia edukacji i podjęcia stałej pracy zgodnej 
z zainteresowaniami oraz umożliwiającej uzyskanie wysokie-
go wynagrodzenia, a także rozwijania hobby i zainteresowań . 

Za nieco mniej, ale również istotne, uznano satysfakcjonujące 
życie towarzyskie oraz dalsze rozwijanie kariery zawodowej 
i dokształcanie . Na przeciwnym biegunie znalazły się nato-
miast chęć prowadzenia działalności gospodarczej czy chęć 
założenia rodziny .

Odleglejsza perspektywa czasowa przesunęła centrum kon-
centracji aspiracji oraz planów życiowych uczniów i studentów 
w kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych . Zdobycie 
ciekawej pracy oraz wysokie wynagrodzenie uzyskały ponow-
nie bardzo wysokie oceny w skali istotności . Na dużo wyższej 
pozycji znalazła się także chęć założenia rodziny, a na dalszych 
takie aspekty jak rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kariery 
zawodowej i dokształcanie oraz życie towarzyskie . Niezmiennie 
na ostatnim miejscu znalazła się chęć prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej .

Struktura odpowiedzi „nie mam zdania” może wskazywać 
na brak jednoznacznie określonych priorytetów życiowych 
wśród młodych osób, związanych głównie z takimi aspektami 
jak: założenie rodziny czy zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych . Brak zdania na temat prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej (największa liczba wskazań) może z kolei wynikać 
z braku wiedzy respondentów na ten temat .

Ryc. 5. Czym dla Pana(i) jest sukces? Proszę określić swoją hierarchię wartości 
i oczekiwania. W jaki sposób według Pana(i) można osiągnąć sukces?

Ankietowani uczniowie i studenci ocenili, że do najwięk-
szych problemów młodych osób można obecnie zaliczyć: 
wysokie koszty utrzymania mieszkania, stres, brak środków 
na usamodzielnienie się, niewystarczające środki finansowe 
do zapewnienia wystarczającego standardu życia, depresję 
lub częste stany przygnębienia, brak środków na założenie 
rodziny, brak chęci do pracy, poczucie braku czasu oraz zbyt 
wygórowane oczekiwania . Wysoko oceniono także: szybki tryb 
życia, wysokie koszty edukacji, brak chęci do usamodzielnienia 
się oraz problem z komunikacją z innymi osobami .
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Ryc. 6. Które stwierdzenia stanowią według Pana(i) największe problemy osób 
młodych?  
(suma ocen 5 i 4 w skali stopniowej od 5 do 1)

3) Oczekiwania i predyspozycje 
odnośnie przyszłej pracy zawodowej

Wśród ankietowanych dominowało przekonanie, że przydat-
ność zdobytej wiedzy w kontekście potrzeb rynku pracy jest 
średnia (46,9% odpowiedzi) . Wysoko i bardzo wysoko rolę 
edukacji w tym zakresie oceniło odpowiednio 22,8% i 6,8% 
badanych (łącznie 29,6%), z kolei nisko i bardzo nisko odpo-
wiednio 12,0% i 6,0% osób (łącznie 18,0%) .

Jednocześnie ogólne możliwości w kontekście znalezienia 
satysfakcjonującej pracy w przyszłości osoby młode oceniły 
w 5-stopniowej skali dość wysoko – ocenę „5” i „4” wystawiła 
łącznie ponad połowa ankietowanych (odpowiednio 14,8% 
i 37,6%) . Kolejne 33,2% osób swoje możliwości w tym zakresie 
oceniło średnio (ocena „3”), a 10,5% osób źle i bardzo źle (oceny 
„2” – 8,1% i „1” – 2,4%) . 

Ryc. 7. Jak ocenia Pan(i) przydatność zdobytej wiedzy/poziom swojej edukacji 
w kontekście potrzeb rynku pracy?

Ryc. 8. Jak ocenia Pan(i) swoje ogólne możliwości w kontekście znalezienia 
satysfakcjonującej pracy w przyszłości?

Odnośnie największych braków w zakresie dotychczasowej 
edukacji 29,5% badanych wskazało zbyt małą ilość spotkań 
z osobami z branży (praktykami), a 27,7% – brak staży i praktyk 
w zakładach pracy . Dla 20,8% uczniów i studentów zabrakło 
także treningu kompetencji miękkich . Wiedza teoretyczna zna-
lazła się na 4 . miejscu w kolejności, a odpowiedzi takiej udzieliło 
jedynie 10,0% osób .

Ryc. 9. Czego zabrakło w procesie Pana(i) edukacji w kontekście potrzeb rynku pracy?  
(pytanie wielokrotnego wyboru; n=3 282)

Wśród cech osobowości mogących pomóc osiągnąć sukces 
w wybranym zawodzie czy dziedzinie najbardziej odpowia-
dające charakterystyce młodych osób były stwierdzenia: „je-
stem tolerancyjny” oraz „umiem utrzymywać dobre stosunki 
z innymi” . Pozytywnym aspektem była również chęć ciągłego 
doskonalenia i dokształcania . Uczniowie i studenci dość wy-
soko ocenili również swoją kreatywność oraz indywidualizm 
(co w zależności od branży oraz zajmowanego stanowiska 
w pracy może stanowić cechę pozytywną lub negatywną) . 
W średnim stopniu grupa ankietowanych była nastawiona na 
dialog i współpracę z ludźmi, była elastyczna i nie bała się zmian 
oraz umiała podejmować decyzje i była skłonna do mobilności .
Do słabszych stron badanych (według ich oceny) należały: 
problemy w komunikacji i budowaniu relacji z ludźmi, mała 
odporność na stres, podejmowanie inicjatyw, skłonność do 
ryzyka, przedsiębiorczość oraz skłonność do rywalizacji .

Ryc. 10. Jakie cechy osobowości najlepiej mnie opisują?  
(suma ocen 5 i 4 w skali stopniowej od 5 do 1)

4) Życie codzienne i aktywność społeczna
Odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w inicjatywach spo-
łecznych na terenie szkoły lub poza nią, np . w miejscu za-
mieszkania, były podzielone – 49,3% ankietowanych wykazuje 
zainteresowanie działalnością społeczną w stopniu dużym 
i bardzo dużym, a 44,2% w stopniu małym lub wcale . Pozostałe 
6,5% osób nie miało na ten temat zdania . Z kolei w przypadku 
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zamiaru włączenia się w prace organizacji społecznej chęć taką 
wyraziło jedynie 27,0% badanych, a jej brak aż 50,4% . Stosun-
kowo wysoki był też odsetek odpowiedzi „nie wiem” – 22,6%, co 
świadczyć może o braku zainteresowania tą sferą działalności .

Bieżącymi informacjami dotyczącymi najbliższego otocze-
nia, kraju, świata interesowano się z kolei głównie na średnim 
i wyższym poziomie (odpowiednio 33,7% i 25,8% odpowiedzi) .

Zidentyfikowano duże zainteresowanie reprezentantów 
osób młodych cyfryzacją otoczenia, w związku z aktualnymi 
trendami rozwoju w tym zakresie . Niespełna połowa badanej 
grupy uczniów i studentów (42,6%) oceniła poziom cyfryzacji 
instytucji w swoim miejscu zamieszkania/nauki jako bardzo 
dobry i dobry (ocena „5” i „4”, odpowiednio 10,5% i 32,1%) . Ko-
lejne 32,7% osób wystawiło ocenę średnią („3”) . Niezadowoleni 
z poziomu cyfryzacji otoczenia stanowili 16,7% grupy, a 7,9% 
nie miało na ten temat zdania .

W zakresie transportu wśród osób młodych (n=3 496) do-
minowały podróże komunikacją zbiorową (34,1% odpowiedzi) 
oraz dojazdy samochodem osobowym jako pasażer (25,8%) . 
Popularny był także rower (19,9%) oraz samochód osobowy – 
rola kierowcy (16,6%) . Wśród odpowiedzi typu „inne” najczę-
ściej wymieniano ruch pieszy oraz dojazdy motocyklem .

Wśród sposobów spędzania wolnego czasu uczniowie i stu-
denci preferowali spotkania ze znajomymi (17,5% odpowiedzi) 
oraz aktywność w domu, w tym spędzanie czasu z rodziną, czy 
np . wykonywanie prac artystycznych (14,0%) . Łącznie takie 
odpowiedzi wskazało 31,5% badanych . Kolejna grupa odpo-
wiedzi (22,7%) związana była z korzystaniem z komputera/
tabletu (11,4%) oraz z korzystaniem z mediów społecznościo-
wych (11,3%) . Intensywne lub sporadyczne uprawianie sportu 
zostało wskazane w 14,5% przypadków . Pozostałe 10,3% od-
powiedzi dotyczyło spędzania czasu związanego z turystyką 
i rekreacją, 10,1% – czytania literatury, a 9,6% – korzystania 
z usług kulturalnych i rozrywkowych .

Ryc. 11. Jakie sposoby spędzania wolnego czasu Pan(i) preferuje?  
(pytanie wielokrotnego wyboru; n=8 529)

5) Rozwój województwa 
wielkopolskiego

Potencjalną współpracą z Samorządem Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach warsztatów/konsultacji związanych 
z pracami nad nową strategią rozwoju województwa byłoby 
zainteresowanych łącznie 39,8% uczniów i studentów (udzie-
lono 13,5% odpowiedzi „tak” oraz 26,3% „raczej tak”) . Podobny 
odsetek badanych (łącznie 37,5%) nie podjąłby takiej inicja-
tywy (wcale – 13,7%, raczej nie – 23,8%) . Dość duża grupa 
młodych osób – 22,6%, nie była w tej kwestii zdecydowana .

W odniesieniu do dalszych kierunków/dziedzin rozwoju 
województwa wielkopolskiego, wyrażonych w Strategii rozwo-
ju województwa, około 50% odpowiedzi dotyczyło (znaczenie 
według kolejności): ochrony środowiska (ochrona przyrody, 
krajobrazu, poprawa jakości powietrza i wód, ochrona przed 
hałasem), rozwoju ośrodków lokalnych (mniejszych miast) i ob-
szarów wiejskich, rozwoju placówek i usług opieki zdrowotnej 
(np . szpitale, przychodnie, apteki) i promocji zdrowego stylu 
życia, rozwoju transportu zbiorowego (np . tramwaje, autobusy, 
kolej), większego dopasowania kierunków kształcenia do po-
trzeb rynku pracy, rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, 
rozwoju kształcenia zawodowego, przeciwdziałania bezrobo-
ciu, poprawy gospodarki odpadami oraz rozwoju kształcenia 
na poziomie wyższym .

Ryc. 12. Jakie powinny być według Pana(i) najważniejsze kierunki rozwoju 
województwa wielkopolskiego wyrażone w strategii rozwoju województwa?  
(pytanie wielokrotnego wyboru; n=15 847)

***
Strategia rozwoju województwa jest odpowiedzią na sto-

jące przez Wielkopolską wyzwania . Konsultacje społeczne 
projektu Strategii miały między innymi na celu rozpoznanie 
sytuacji różnych grup społecznych, których życie związane 
jest z regionem . Badanie ankietowe uczniów szkół ponadpod-
stawowych i studentów dostarczyło istotnej wiedzy na temat 
potrzeb kształcących się młodych osób . Opinie uzyskane od 
szerokiego grona respondentów pozwoliły precyzyjniej okre-
ślić przyszłe kierunki oraz cele rozwojowe województwa wiel-
kopolskiego, które zostały wyrażone w dokumencie .




