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DOBRA ZMIANA W SAMORZĄDZIE
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
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DOTRZYMUJEMY
SŁOWA

Szanowni Państwo!

Już trzeci rok rząd Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawi-
cy zmienia Polskę na lepsze. Konsekwentnie naprawiamy nasze państwo,  
by mogło ono jak najlepiej służyć nam wszystkim. Naszym celem, celem 
polityki dobrej zmiany jest budowa Polski dostatniej, godnej, sprawiedliwej, 
uczciwej i bezpiecznej. Jednym słowem Polski takiej, której mieszkańcy 
będą mogli cieszyć się pod każdym względem takim samym poziomem 
życia, jaki jest udziałem obywateli najzamożniejszych państw europejskich. 
Systematycznie, krok po kroku zmierzamy ku temu celowi, przybliżając się 
tym samym do spełnienia wielkiego marzenia pokoleń Polaków o życiu  
na miarę naszych aspiracji.

Teraz nadszedł czas, by dobra zmiana zeszła na poziom samorządowy: 
do gmin, powiatów, dużych miast i województw i uczyniła nasze małe 
ojczyzny – wsie, miasteczka i największe aglomeracje – miejscami o wiele 
bardziej nadającymi się do życia.

Skończymy ze złymi praktykami i ukrócimy nadużycia. Położymy kres 
dzikiej, karmiącej się krzywdą zwykłych ludzi, reprywatyzacji. Nie dopuści-
my do wyprzedaży ważnych składników majątku naszych samorządów.  
Te dobra w postaci firm zajmujących się na przykład dostarczaniem wody, 
ciepła czy odprowadzaniem odpadów i ścieków powinny służyć ogółowi 
mieszkańców i być jednym z narzędzi kształtowania polityki władz lokal-
nych, a nie zyskom prywatnych właścicieli.

Tak jak w 2015 roku do wyborów prezydenckich i parlamentarnych 
Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło z programem oczekiwanych przez 
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Polaków zmian, tak dziś nasza partia, obóz Zjednoczonej Prawicy, staje  
do wyborów samorządowych dobrze przygotowana merytorycznie. 
Mamy naprawdę dobry, przemyślany program dla Polski lokalnej. A ściślej 
– mamy programy, bo nasze propozycje zawierają nie tylko zobowiązania 
o charakterze ogólnopolskim,  ale – i to przede wszystkim – plany tego,  
co zamierzamy zrobić, jeśli Państwo obdarzycie nas zaufaniem, w po-
szczególnych województwach, miastach, powiatach i gminach,  
aby ich mieszkańcom, aby nam wszystkim żyło się po prostu lepiej.

Program, który Państwu przedstawiamy jest efektem naszej wytężonej 
pracy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Tak jak trzy 
lata temu jeździliśmy po Polsce i słuchaliśmy tego, co Polki i Polacy mają  
nam do powiedzenia. Odbyliśmy prawie tysiąc spotkań. Wiemy zatem, 
czego oczekują mieszkańcy naszego kraju i obiecujemy, że będziemy 
zmieniać nasze małe ojczyzny zgodnie z tymi oczekiwaniami.

Jestem głęboko przekonany, że tak jak realizacja naszego programu  
z 2015 roku zasadniczo odmieniła w wielu dziedzinach życie Polek i Pola-
ków, tak urzeczywistnienie naszych propozycji dla Polski lokalnej zaowo-
cuje dynamicznym rozwojem naszych małych ojczyzn oraz zasadniczym 
podniesieniem poziomu życia wspólnot lokalnych.

Nasze trzyletnie rządy świadczą o tym, że jesteśmy partią wiarygodną, 
która dochowuje zobowiązań wyborczych. Spełniliśmy już wiele obietnic 
złożonych Polakom, inne – systematycznie wprowadzamy w życie. 

Dotrzymujemy słowa w rządzie, dotrzymamy i w samorządzie! I to jest 
dodatkowy powód, dla którego warto zagłosować na kandydatów  
z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do władz lokalnych 
wszystkich szczebli.

Jarosław Kaczyński

ROZWÓJ GOSPODARCZY 
WIELKOPOLSKI

Silna i nieskrępowana biurokratycznymi barierami przedsiębiorczość jest 
motorem napędowym rozwoju państwa oraz fundamentem do budowa-
nia zamożnej i niezależnej finansowo klasy średniej. Wzrost gospodarczy 
to fundament rozwoju całego kraju. Tylko silna, zrównoważona gospodar-
ka może zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków i długofalową 
poprawę jakości życia. Wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw, 
poprawa warunków prowadzenia biznesu oraz przyciągnięcie nowych in-
westorów są kluczem do rozwoju każdej gminy i powiatu, miast i wsi.

CO RZĄD ZROBIŁ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
I GOSPODARKI WIELKOPOLSKI

NISKIE BEZROBOCIE – W Polsce mamy wreszcie rynek pracownika – bez-
robocie jest najniższe od 26 lat. W Wielkopolsce spadło do 3,6% w IV kwar-
tale 2018 roku. Podnosimy także wynagrodzenia osób najmniej zarabia-
jących – na wschodzie kraju problem nierównych płac jest szczególnie 
istotny. Pracownicy mają teraz zapewnioną dolną granicę wynagrodze-
nia (13,70 zł brutto) i zagwarantowaną coroczną waloryzację pensji.

KONSTYTUCJA BIZNESU - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
wprowadza pakiet ponad 100 zmian dla przedsiębiorców, które ułatwią 
zakładanie, prowadzenie i rozliczanie działalności gospodarczej. Skorzy-
sta na tym również 422 tys. istniejących w województwie firm oraz kolejne, 
których utworzenie będzie teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zmiany naj-
bardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu roz-
poczęły się w 2016 roku. Do dzisiaj ponad 100 zmian weszło już w życie, 
m.in. rozszerzono ochronę przedsiębiorcy poprzez interpretację wszystkich 
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niejasności na korzyść przedsiębiorcy czy powołując Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Województwo charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym 
mierzonym liczbą podmiotów gospodarki narodowej.  Tradycyjna struktu-
ra gospodarki – duży udział rolnictwa i niedobory w sferze usług, przemysłu 
i budownictwa. Do sektorów szybkiego wzrostu należały: transport i gospo-
darka magazynowa, przemysł, budownictwo, informacja i komunikacja. 
Wśród przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w województwie małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowiły 13,1%. Aglomeracja poznańska jest lokomo-
tywą rozwoju regionu (dominacja w sferach produkcyjnej, usługowej, 
instytucji otoczenia biznesu, nauki i kultury). Gospodarcze zróżnicowanie 
przestrzeni Wielkopolski (w części południowej i południowo-wschodniej 
przemysł spożywczy, włókienniczy, odzieżowy, elektromaszynowy i rolnic-
two, we wschodniej paliwowo-energetyczny, a w północnej walory krajo-
brazowe i przyrodnicze).

Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospo-
darczo regionów w Polsce, przy czym rysem charakterystycznym jest sto-
sunkowo równomierny rozwój  wszystkich tutejszych subregionów, przy wy-
sokim poziomie technologicznym i wysokim potencjale kapitału ludzkiego, 
co ma m.in. swoje źródła w wielkopolskiej tradycji gospodarczej. Wielko-
polska to prawdziwy potentat w skali kraju w produkcji artykułów spożyw-
czych, napojów, wyrobów tekstylnych, urządzeń elektrycznych czy mebli.  
Funkcjonuje tutaj ponad 7.300 firm z udziałem kapitału zagranicznego. 
Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski związana jest m.in. z jakością rynku 
pracy, chłonnością rynku czy dobrą dostępnością transportową. Eksport i 
import województwa wielkopolskiego stanowi około 10% całej międzyna-

rodowej wymiany handlowej naszego kraju. 
Wielkopolska jest regionem o najniższej stopie bezrobocia w kraju.
Z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości województwo wielkopol-

skie realizuje program „Razem skuteczniej”, którego celem jest aktywiza-
cja osób długotrwale bezrobotnych będących jednocześnie klientami 
systemu opieki socjalnej. Celem programu jest wyrwanie osób wykluczo-
nych z kręgu bezradności i uzależnienia od instytucji pomocy społecznej. 
Priorytetem NASZEJ POLITYKI na rynku pracy w kadencji 2018-2023 będzie 
aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza kobiet i osób z 
ośrodków wiejskich, przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Będziemy efektywnie wykorzystywać środki z EFS w celu rehabi-
litacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych poprzez tworzenie m.in. 
mieszkań chronionych czy treningowych.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I GOSPODARKI 
WIELKOPOLSKI

W ramach rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu inwestycji będziemy: 
• Stymulować prywatne inwestycje rozwojowe przy wykorzystaniu instru-

mentów oferowanych przez państwowe agencje działające w ramach 
grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

• Wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu długotermino-
wego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym.

• Wspierać sektor małych i średnich przedsiębiorstw w uzyskiwaniu pomocy 
finansowej ze strony BGK.

• Rozwijać ,,Inteligentne Specjalizacje” typowe dla regionu wielkopolskiego.
• Przy wsparciu rządowych instytucji będziemy działać na rzecz budowy na te-

renie województwa przemysłu opartego na rozwiązaniach nowej generacji.
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• Promować „Smart City”: pilotaże rozwiązań „smart city” w wybranych 
lokalizacjach, które ma na celu promowanie rozwiązań dążących do 
oszczędności i efektywności gospodarki miejskiej poprzez formułę „smart 
city” i innowacji.

• We współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju – będziemy wdrażać pro-
gram ,,Biotechnologia”, który jest dedykowany m.in. dla Wielkopolski.

• Realizować inwestycje w energetykę odnawialną, głównie w fotowoltaikę 
- zarówno w skali mikro (do 40 kV), jak i większej (do kilku / kilkunastu MW).

• Budować moce kogeneracyjne zarówno w kontekście poprawy czysto-
ści powietrza (kogeneracja pozwala na uzyskanie większej efektywności 
wytwarzania w porównaniu z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej 
osobno), jak i wymiany / budowy nowych mocy wytwórczych w elektro-
energetyce.

Aby wspierać przedsiębiorców, będziemy:
• Budować hale przemysłowe pod wynajem dla innowacyjnych przed-

siębiorstw, start-upów produkcyjnych nieposiadających zdolności, aby 
uruchomić proces produkcji. Preferencyjne stawki najmu dla innowa-
cyjnych spółek chcących uruchomić produkcję na większą skalę, a nie 
posiadających zdolności produkcyjnych. Na terenie hal mogłyby funk-
cjonować centra usług wspólnych i doradztwa dla spółek innowacyj-
nych (m.in. w zakresie dostępnego finansowania, możliwości wsparcia 
ekspansji). Inwestycja mogłaby powstać w formule spółki celowej two-
rzonej przez samorząd, do której wnoszony byłby grunt i nieruchomość 
(hala).; kredyty inwestycyjne, partnerstwo publiczno-prywatne.

• Budować regionalne centra R&D wraz z ośrodkami doskonalenia zawo-
dowego. Regionalne centra R&D dedykowane wybranym przemysłom 
(zgodnym z inteligentnymi specjalizacjami regionu) powstawałaby w 
formule PPP. Mogłyby z nich korzystać mniejsze spółki, niemające wy-
starczających środków na stworzenie własnego centrum. Co więcej, 

możliwe byłoby tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla członków kla-
strów. Rozwiązania te mogłyby być udostępniane członkom klastra na 
zasadzie licencji. Kadra centrum R&D mogłaby także prowadzić szkole-
nia doskonalenia zawodowego dla pracowników wybranych sektorów.
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ROLNICTWO I ROZWÓJ 
WSI WIELKOPOLSKI

Rolnictwo to jest jeden z najważniejszych kierunków rozwoju gospodar-
czego Polski. Postawienie na rozwój obszarów wiejskich oznacza szersze 
wykorzystanie zasobów polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Program rolny 
nie dotyczy jednak samego rolnictwa, ale ma na celu przede wszystkim 
przywrócenie rangi i znaczenia obszarów wiejskich, które zaczęły być 
marginalizowane. Chcemy rozwijać wieś w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i drogowej, odtworzyć usługi publiczne - komunikację publiczną, 
przedszkola, szkoły, placówki służby zdrowia.

CO RZĄD ZROBIŁ DLA ROLNIKÓW I WSI WIELKOPOLSKI

WSPARCIE EKSPORTU – Rząd wspiera rozwój polskiego rolnictwa oraz 
eksport produktów rolno-spożywczych. W 2017 roku wartość eksportu pro-
duktów rolno-spożywczych osiągnęła rekordowy poziom ponad 27 mld 
euro. Rząd kontynuuje dążenia do wyrównania dopłat bezpośrednich dla 
polskich rolników do poziomu porównywalnego z tymi, jakie otrzymują rol-
nicy w Niemczech czy Francji. Wstrzymaliśmy na 5 lat sprzedaż państwo-
wej ziemi, dając rolnikom możliwość dzierżawy na korzystnych warunkach 
zgodnie z jej przeznaczeniem. Podjęliśmy działania w celu poprawy kom-
petencji, umiejętności i wiedzy producentów rolnych, także w ramach po-
wołanego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

DOTACJE DLA ROLNIKÓW – Kluczowym programem przeciwdziałania 
stratom w rolnictwie jest program dotowanych ubezpieczeń upraw rol-
nych – dotacje w wysokości 65% składki do 1 ha i 65% składki do 1 sztuki 
zwierząt gospodarskich, na które w budżecie na 2017 rok zapewniono 918 
mln złotych – kwota ta będzie corocznie wzrastała. Działania te znacząco 

zabezpieczają producentów rolnych przed skutkami klęsk żywiołowych.
WALKA Z ASF – Rząd podjął czynności zabezpieczające polskich produ-

centów przed ASF poprzez ograniczenie napływu chorych zwierząt z za-
granicy, program bioasekuracji oraz odszkodowania za straty finansowe. 
Kontynuuje też działania w zakresie ochrony producentów oraz zwiększe-
nia zakresu uprawnionych do odszkodowań.

OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO – Z podwyższenia świadczeń emery-
talno-rentowych do wysokości 1 tys. zł skorzystało ponad 340 tys. rolników. 
Dodatkowo obniżyliśmy podniesiony przez rząd PO-PSL wiek emerytalny 
dla rolników do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

DEKONCENTRACJA NIERUCHOMOŚCI – Na bazie Agencji Rynku Rolnego 
i Agencji Nieruchomości Rolnych powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa, który ma przeciwdziałać nadmiernej koncentracji nieruchomości 
rolnych, a także zapewniać prowadzenie działalności rolniczej przez oso-
by o odpowiednich kwalifikacjach. Nowa instytucja ułatwia rolnikom do-
stęp do zakupu lub dzierżawy ziemi oraz pomaga w zdobywaniu nowych 
rynków. Rozwiązanie to zapewnia przejrzystą strukturę obsługi rolników i 
ogranicza biurokrację.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ 

Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze należy do najważniejszych 
sektorów gospodarki w Wielkopolsce. Od wielu lat obserwuje się jednak 
stały spadek liczby osób utrzymujących się z pracy w rolnictwie. Obszary 
wiejskie w Wielkopolsce tracą powoli charakter typowo rolniczy i nie są 
jednorodne pod względem zagrożenia ubóstwem.

Wysokość plonów i wydajność, mimo niekorzystnych warunków klima-
tycznych i glebowych, sytuuje Wielkopolskę wśród najlepszych w Polsce. 
Dominującymi uprawami są rośliny przemysłowe. Produkcją zwierzęcą zaj-
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muje się 90% gospodarstw. Rolnictwo Wielkopolski konkuruje na rynkach 
zagranicznych m.in.: niską chemizacją, relatywnie niskimi kosztami pracy 
oraz regionalnymi i tradycyjnymi produktami. 

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ROLNIKÓW I WSI WIELKOPOLSKI

W dziedzinie rolnictwa planujemy:
• Wsparcie ekologicznej produkcji rolnej.
• Odnowę i ochronę tradycyjnych, regionalnych ras zwierząt i odmian roślin.
• Promocję regionalnych produktów.
• Ograniczanie erozji gleb.
• Otaczać szczególną troską lokalne targi i bazary, które są jednym z naj-

ważniejszych rynków zbytu dla produktów rolnych, a także stanowią 
wielką wartość dla konsumentów.

• Tworzyć spółki zaopatrzenia rolnictwa, które oferowałyby m.in. innowa-
cyjne szklarnie pod wynajem czy leasing maszyn rolniczych. Projekt bę-
dzie finansowany przy wykorzystaniu kredytów inwestycyjnych z Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz formuły PPP.

• Zapewnimy obszarom wiejskim odpowiednią ilość i jakość wody poprzez 
retencję i racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

• Wesprzemy wzrost intensywności produkcji i poprawę technologii w go-
spodarstwach towarowych zorientowanych na rynek.

• Udzielimy wsparcia na rzecz modernizacji gospodarstw, umożliwiającej 
wzrost wydajności pracy w sytuacji wzrastającego deficytu siły roboczej, 
szczególnie w gospodarstwach młodych rolników.

• Wesprzemy rozwój rolnictwa precyzyjnego jako odpowiedź na wzrost 
wymagań środowiskowych i wysokie koszty w rolnictwie.

• Wesprzemy organizujących się gospodarczo rolników w celu zapewnie-

nia przetwórstwa rolno-żywnościowego i sieci handlowych.
• Wesprzemy integrację społeczności obszarów wiejskich, szersze upo-

wszechnianie wiedzy wśród rolników oraz pozostałych mieszkańców ob-
szarów wiejskich o uwarunkowaniach i uciążliwości produkcji rolnej na wsi.

• Wesprzemy rozwój usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu 
i podnoszących jakość życia seniorów.

• Zapewnimy rozwój turystyki na obszarach wiejskich wykorzystującej zaso-
by przyrodnicze i historyczno-kulturowe regionu.

• Wesprzemy wytwarzanie żywności jakościowej, określanej jako tradycyj-
na, regionalna, ekologiczna, poprzez promowanie małego przetwór-
stwa, krótkich łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego.

• Udzielimy niezbędnego wsparcia oddolnie tworzonym organizacjom 
pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej, które mogą reali-
zować ważne działania prospołeczne z zakresu opieki społecznej lub 
usług na terenach marginalizowanych.
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ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT 
W WIELKOPOLSCE 
I POŁĄCZENIA KRAJOWE

Dobrze rozwinięta sieć dróg krajowych i lokalnych oraz połączeń ko-
lejowych jest niezbędnym warunkiem dla budowania trwałego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Sieć dróg jest niczym układ krwionośny, któ-
rym organizm musi dostarczyć tlen nawet do najdalszych części swojego 
ciała. Dlatego podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie 
przyspieszyła realizacja inwestycji drogowych i kolejowych, które mają 
bezpośredni wpływ na rozwój Polski. 

CO RZĄD ZROBIŁ DLA TRANSPORTU 
W WIELKOPOLSCE

DROGI LOKALNE – Dodatkowe 500 mln zł więcej na drogi lokalne, niż 
było zaplanowane w budżecie. Kwota, jaką otrzyma województwo wiel-
kopolskie w ramach dodatkowych funduszy na drogi lokalne dla woje-
wództw, wynosi 40 mln zł.

INWESTYCJE NA KOLEI – W ciągu ostatnich dwóch lat przebudowano 
ok. 707 km linii kolejowych, co stanowi ponad 141% planu założonego na 
koniec 2017 roku. Wartość dofinansowania wynosi łącznie ponad 1,3 mld 
zł. Ponadto, na terenie województwa w ramach CEF realizowany jest pro-
jekt obejmujący swym zasięgiem większą liczbę województw - Zabudowa 
ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T, a także projekty ogólnopol-
skie i horyzontalne. W ramach prac zmodernizowane zostaną linie kolejo-
we, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym, dzięki 
czemu wzrośnie szybkość, standard i bezpieczeństwo podróży, a przez to 

zwiększy się komfort podróży pasażerów i drożność przewozów towaro-
wych.

NOWE MOSTY – Rząd przygotował wstępną analizę zapotrzebowania na 
budowę nowych mostów. Łączny koszt prac przygotowawczych i realiza-
cji wynosi 2,34 mld zł. Zarekomendowano 21 lokalizacji dla nowych mo-
stów na głównych rzekach: Wiśle, Odrze, Warcie czy Bugu. W wojewódz-
twie wielkopolskim planowana jest budowa 5 mostów o łącznej wartości 
1,473 mld zł.  Mosty są planowane na Warcie na odcinkach Koło-Konin 
(w okolicach Konina), Konin-Śrem (pomiędzy gminami Żerków i Miłosław), 
Śrem-Poznań (na wysokości Brodnicy), Oborniki-Wronki (pomiędzy Oborni-
kami i Obrzyckiem) oraz na Noteci na odcinku Czarnków-Wieleń (pomię-
dzy gminami Czarnków i Lubasz).

ELEKTROMOBILNOŚĆ – Rząd opracował Plan Rozwoju Elektromobilności 
oraz projekt Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który znacznie przyczy-
ni się do poprawy jakości życia w polskich miastach poprzez zmniejsze-
nie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę komfortu 
pasażerów. Dzięki inwestycjom ze środków funduszu możliwy będzie m.in. 
rozwój sieci punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, co jest 
konieczne dla wzrostu liczby tych pojazdów w Polsce. W województwie 
wielkopolskim pilot programu E-mobilność obejmie następujące miasta: 
Chodzież, Kalisz, Koło, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Środa Wielko-
polska, Wągrowiec i Września.

DROGI W ROZSĄDNEJ CENIE – do budowy nowych dróg rząd podchodzi 
strategicznie. Dzięki wprowadzonym zmianom dotyczącym przetargów i 
umów, środki publiczne na budowę dróg są wydatkowane bardziej ra-
cjonalnie. Skończyły się czasy, gdy w Polsce budowało się jedne z naj-
droższych autostrad i dróg ekspresowych. Rząd przygotował przepisy 
dotyczące m.in. uproszczenia oraz przyspieszenia prac na kolei. Dzięki 
wprowadzanym zmianom poprawia się konkurencyjność transportu ko-
lejowego.
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DROGI KRAJOWE – W 2017 roku oddano do użytku obwodnicę Gnie-
zna na drodze S-5 oraz obwodnicę Jarocina i II etap obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego na drodze S-11. W 2018 r. oddane zostaną do użytku: ob-
wodnica Leszna na drodze S-5 oraz I etap obwodnicy Kępna na drodze 
S-11. Zostały też rozpoczęte prace na II etapie obwodnicy Kępna. To tylko 
niektóre kluczowe inwestycje wpisujące jeszcze skuteczniej Wielkopolskę 
w ogólnopolski system dróg i autostrad.

W 2018 roku rząd przeznaczył ok. 104,7 mln zł na budowę lub przebu-
dowę dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z 
drogami wyższego rzędu. W tej kwocie 40,3 mln zł pochodzi z Rządowe-
go Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Znalazły się w nim 42 inwestycje. 
Realizacja tych inwestycji pozwoli na: przebudowanie, wyremontowanie 
lub wybudowanie ponad 44 km dróg lokalnych, wyremontowanie 2 mo-
stów; oraz budowę ponad 22 km chodników lub ścieżek pieszo-rowero-
wych. W województwie wielkopolskim w ramach Instrumentu „Łącząc Eu-
ropę” (CEF) realizowane są 4 projekty o łącznej wartości 1,56 mld euro ze 
współfinansowaniem ze środków UE w wysokości 1 mld euro. 

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Celem strategicznym rozwoju województwa wielkopolskiego jest do-
bra i sprawna komunikacja, która będzie szansą na równomierny rozwój 
naszego województwa. Osiami komunikacji drogowej są autostrada A2 
oraz trasy S5 i S11. W latach 2018-2019 zaplanowano doprowadzenie 
trasy S5 od węzła Poznań-Zachód aż do Leszna. Poza tym, do początku 
2018 r. rozpoczęto już etap opracowań projektowych dotyczących prze-
biegu S-11 na całym pozostałym wielkopolskim odcinku oraz GP-25 na 
odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin. Zostaną one zakończone opra-

cowaniem Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-
-Środowiskowego (STEŚ) do 2021 r. Decyzje realizacyjne zostaną podjęte 
w następnej kadencji. 

Pod kątem dostępności transportowej województwo wielkopolskie znaj-
duje się w grupie województw o ogólnie najlepiej rozwiniętej infrastruk-
turze w kraju. Województwo posiada dobre połączenia komunikacyjne 
m.in. w postaci autostrady A2, która łączy Europę Zachodnią z Rosją i kra-
jami wschodnimi oraz połączenia lotnicze – krajowe i międzynarodowe.

Należy jednak wskazać, iż wewnętrznie można dostrzec znaczne zróżni-
cowania pod analizowanym kątem. Najwyższą dostępnością kolejową i 
drogową charakteryzuje się obszar centralnej części województwa – w re-
jonie Poznania oraz tereny położone przy autostradzie A2 (od Poznania w 
kierunku Łodzi). Natomiast najniższa dostępność cechuje północną oraz 
południowo – wschodnią część Wielkopolski. Pomimo że w przypadku 
większości gmin z województwa wielkopolskiego czas podróży środkiem 
zbiorowego transportu publicznego do miasta powiatowego zajmuje 
nie więcej niż 45 minut (trudniejsza sytuacja pod tym kątem występuje 
np. w gminach Łobżenica, Drawsko, Wilczyn, gdzie czas dojazdu zajmuje 
ponad 60 minut), to w rzeczywistości po uwzględnieniu innych czynników 
jak np. stosunek częstotliwości połączeń oraz odległości od przystanku 
czas dojazdu zazwyczaj wzrasta. Prowadzi to do sytuacji, w której trans-
port publiczny przegrywa konkurencję z indywidualnym transportem sa-
mochodowym.

Potencjał regionu tkwi również w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica im. 
Henryka Wieniawskiego. Jest to siódme co do wielkości lotnisko w kraju 
pod kątem liczby obsłużonych pasażerów. W 2017 roku port lotniczy ob-
służył ponad 1,8 mln pasażerów i był to wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 
2016. Lotnisko w Poznaniu wykonuje połączenia w skali Europy.

Wielkopolska posiada najdłuższą sieć kolejową w kraju, zaraz za woje-
wództwem śląskim (która stanowi 10% ogółu linii kolejowych kraju). Sieć 



18 Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość 19

kolejowa w Wielkopolsce jest gęsta, wyjątek stanowi jedynie wschodnia 
części regionu. Spośród wszystkich linii kolejowych przebiegających przez 
region aż 77% stanowią linie o statusie pierwszorzędnym i magistrale. Sam 
standard sieci kolejowej w Wielkopolsce ocenia się ogólnie jako wyższy od 
średniej krajowej. Większość linii w opisywanym regionie jest też zelektry-
fikowana. Pomimo to, w regionie nadal istnieje potrzeba rewitalizacji linii 
kolejowych, w szczególności tych, które umożliwią rozwój połączeń regio-
nalnych czy aglomeracyjnych.

Na obszarze regionu występują międzynarodowe tranzytowe trasy ko-
lejowe, do których należą linie: nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice, nr 
131 Chorzów Batory – Tczew, nr 272 Kluczbork – Poznań Główny (odcinek 
Gądki – Poznań) oraz nr 394 Poznań Krzesiny – Kobylnica. Dobrze rozwinię-
ta sieć kolejowa wpływa na lokalizację licznych terminali przeładunko-
wych na terenie regionu i jest kluczowa dla ich dalszego rozwoju.

Obecna sieć kolejowa łączy główne ośrodki miejskie województwa ze 
stacjami węzłowymi w sąsiednich województwach. Większość miast po-
wiatowych ma dostęp do sieci kolejowej. Miasta: Czarnków, Międzychód, 
Gostyń, Śrem, pomimo dostępu do sieci kolejowej, pozostają z niej wyłą-
czone ze względu na zawieszenie przewozów pasażerskich (warto pod-
kreślić, że w przypadku Międzychodu, Czarnkowa i Śremu trwają prace 
nad przywróceniem ruchu pasażerskiego). Natomiast przez powiat turecki 
nie przebiega żadna normalnotorowa linia kolejowa (do powiatu turec-
kiego dociera tylko wąskotorowa linia kolejowa Kalisz Wąskotorowy – Tu-
rek nieprzejezdna na odcinku Zbiersk-Turek).

Wyzwaniem dla Wielkopolski, poza rewitalizacją regionalnej sieci kolejo-
wej, jest zapewnienie odpowiedniej liczby taboru połączeń regionalnych 
i zaplecza technicznego do jego obsługi. Kluczowe jest także zharmonizo-
wanie połączeń kolei regionalnych z innymi środkami transportu publicz-
nego, co wpłynie pozytywnie na wzrost zainteresowania mieszkańców 
transportem publicznym.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA TRANSPORTU WIELKOPOLSKI

• Zrealizujemy na terenie regionu duże inwestycje na drogach woje-
wódzkich za kwotę przynajmniej 600 mln złotych, zaś wydatki na utrzy-
manie dróg planujemy zrealizować na poziomie  co najmniej 250 mln 
złotych.

• Poza modernizacją i rozbudową dróg komunikacji samochodowej i 
kolejowej doprowadzimy również do realizacji następujących inwe-
stycji na drogach wojewódzkich: budowa obwodnicy Rogoźna, bu-
dowa obwodnicy Łobżenicy, budowa obwodnicy Trzcianki, budowa 
obwodnicy Gostynia, budowę obwodnicy Kościana.

• Obok sieci drogowej, ważnym elementem komunikacyjnej infrastruk-
tury jest normalnotorowa sieć kolejowa. W trakcie kadencji 2018-2023 
nastąpi modernizacja głównych linii kolejowych wschód-zachód w 
stronę Konina i Warszawy, w kierunku Wrocławia, Piły, Ostrowa i Szcze-
cina. Dzięki temu jest szansa na znaczne skrócenie czasu przejazdu i 
wzrost konkurencyjności komunikacji szynowej.

• Priorytetem Prawa i Sprawiedliwości jest wdrożenie wojewódz-
kiego planu transportowego, którego celem będzie eliminacja 
obszarów wykluczenia komunikacyjnego. W związku z tym pla-
nujemy: zwiększenie ilości przystanków pasażerskich w Pozna-
niu, zwiększenie wydatków na zakup taboru kolejowego do 400 
mln zł, inwestycję w linię kolejową Czempiń – Śrem, przygoto-
wanie inwestycji w linię kolejową Międzychód – Poznań, budo-
wę wiaduktu kolejowego w Nowym Tomyślu oraz współpracę 
z samorządami gminnymi, które przejęły budynki dworców kolejowych 
i planują ich modernizację z przeznaczeniem na cele publiczne – przy-
kładem może być perspektywa modernizacji zabytkowego dworca 
kolejowego w Nowych Skalmierzycach;
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• Będziemy także prowadzić działania mające na celu zwiększenie licz-
by pasażerów obsługiwanych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica po-
przez większą promocję oraz poszerzenie siatki połączeń.

• Dzięki silnemu wsparciu rządu planujemy wdrożyć na szerszą skalę 
program elektromobilności, który przyczyni się do poprawy jakości 
życia w polskich miastach poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia po-
wietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę komfortu pasażerów. W tym 
celu deklarujemy: wsparcie finansowe w opracowaniu nowego E-bu-
sa wraz z infrastrukturą i jego zakupów przez samorządy, wsparcie re-
gulacyjne (Ustawa o Elektromobilności), warsztaty dla samorządów 
dedykowane elektromobilności, wsparcie w opracowaniu planów 
rozwoju i wdrażania elektromobilności, wsparcie budowy ścieżek ro-
werowych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich, co przyczyni 
się do wzrostu stopnia bezpieczeństwa na drogach oraz doprowadzi 
do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

SZKOLNICTWO WYŻSZE 
I EDUKACJA W WIELKOPOLSCE

Edukacja i szkolnictwo wyższe stoją aktualnie przed nowymi wyzwania-
mi. Po latach zapóźnień i nieudanych reform rząd Prawa i Sprawiedliwości 
podjął się odpowiedzialnego zadania przemodelowania struktury eduka-
cji i szkolnictwa wyższego, tak aby efektywnie odpowiadała na potrzeby 
rynku i nowe wyzwania. Dzieci i młodzież stanowią naszą przyszłość – to 
wielopokoleniowa sztafeta wzajemnej troski społecznej, w której dbając 
o wykształcenie młodych, zapewniamy im oraz sobie samym dobry roz-
wój kraju. Dobre edukacja i szkolnictwo to gwarancja poprawy jakości 
naszego życia i rozwoju całego społeczeństwa. 

CO RZĄD ZROBIŁ DLA SZKÓŁ I UCZELNII 
WIELKOPOLSKI

REFORMA EDUKACJI – Rząd przeprowadził kompleksową reformę edu-
kacji, przywracając ośmioklasową szkołę podstawową oraz likwidując 
gimnazja. Przekształcenia te w ciągu dwóch lat przyniosą 10 tys. dodat-
kowych etatów dla nauczycieli. Dostosowano także programy naucza-
nia do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, m.in. w zakresie cyfryzacji 
oraz przywrócono pełny kurs lekcji historii. Ponadto, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom społecznym, zniesiono obowiązek szkolny dla 6-latków. 
O 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczy-
cieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz pla-
cówkach. W tym w województwie wielkopolskim o ponad 1000 wzrosła 
liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. 
Do Wielkopolski zostało przekazanych w 2018 r. dodatkowo 124 mln zł 
na podwyżki dla nauczycieli.
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WIĘCEJ PIENIĘDZY NA SZKOŁY – Zwiększono nakłady na wyposażenie 
pracowni szkolnych, zakup sprzętu i modernizację pomieszczeń – samo-
rządy otrzymały o 313 mln zł wyższą subwencję oświatową. Rządowy pro-
gram „Aktywna Tablica” w ciągu trzech lat pozwoli wyposażyć szkoły w 
nowoczesne urządzenia multimedialne takie jak nowoczesne pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia cyfrowe. Od 2016 roku do wielkopolskich bi-
bliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych na zakup nowości wy-
dawniczych trafiło 5,5 mln zł w ramach wsparcia z „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa”.

SZKOŁY BRANŻOWE – By dopasować system edukacji do potrzeb ryn-
ku pracy, utworzono szkoły branżowe, które we współpracy z pracodaw-
cami przygotowują do rozpoczęcia kariery w konkretnych zawodach. 
W regionach podejmowane są działania w celu podniesienia efektyw-
ności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz 
matematycznych, w tym nauczanie oparte na metodzie eksperymentu 
w „Modułowych pracowniach przyrodniczych” – 35 wielkopolskich szkół 
utworzyło takie pracownie. Szacuje się, że z dotacji skorzysta jeszcze 387 
szkół. Do 2022 roku region na powyższe działania otrzyma dodatkowe bli-
sko 116,11 mln zł.

KONSTYTUCJA DLA NAUKI – Rząd realizuje także reformę szkolnictwa 
wyższego, która podniesienie poziomu nauczania, zwiększy współpracę 
między nauką a biznesem oraz poprawi model finansowania badań na-
ukowych. Dzięki temu możliwy będzie efektywny rozwój małych i dużych 
ośrodków akademickich. Planowany jest zdecydowany wzrost nakładów 
finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę – w 2018 roku budżet na ten 
cel zwiększy się o 1 mld zł.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA – W województwie wielkopolskim 
planowane jest wyposażenie w technologie informacyjno-komunikacyjne 
731 szkół. Ze szkoleń planowo skorzysta 4954 nauczycieli.  Ogólnopolska 
Sieć Edukacyjna to szybki, bezpieczny i bezpłatny internet w każdej szkole 

– wdrożenie rządowego projektu OSE stanowić będzie cywilizacyjną zmia-
nę dla polskich szkół. 

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

W Wielkopolsce funkcjonują 34 uczelnie, w których kształci się ok. 134 
tys. studentów (9,9% w skali kraju), co plasuje województwo na 3. pozycji 
w kraju. W samym Poznaniu jest 28 szkół wyższych, w których studiuje blisko 
130 tys. studentów, co stanowi 9,6% wszystkich studentów w Polsce. Trzeci 
w kraju, pod względem liczby studentów w roku akademickim 2016/2017, 
jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (37 847 studentów – 
blisko 3% ogólnej liczby studentów w Polsce).

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA SZKÓŁ 
I UCZELNI WIELKOPOLSKI

• Celem szczegółowym jest kształcenie na najwyższym poziomie 
w naszym regionie, ze szczególną uwagą na rozwój szkolnictwa zawo-
dowego  i dostosowywania go do zmieniających się wymogów rynku 
pracy. Efektywny system edukacyjny stanowi podstawę prawidłowego 
funkcjonowania człowieka w otaczającej go rzeczywistości oraz przy-
gotowuje do podjęcia szeregu działań w dorosłym życiu zmierzających 
do realizacji zadań życiowych. W czasach nieustających przemian spo-
łeczeństwo oczekuje, że szkoła pomoże mu przystosować się do zmian 
i nauczy w nich skutecznie funkcjonować. 

• Zamierzamy zatem:  wzmacniać szkolnictwo zawodowe poprzez dopo-
sażenie pracowni, wspierać realizację rządowych programów oferują-
cych ciepłe posiłki oraz darmowe podręczniki dla uczniów i poprawę 
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dostępności do leczenia stomatologicznego w szkołach, rozwijać sys-
tem stypendialny, by upowszechniać bezpłatny dostęp do nauki na naj-
wyższym poziomie.

• Ważnym aspektem, który zamierzamy podjąć, jest poszerzona oferta 
edukacyjna dla wsi. Planujemy: poprawę warunków, jakości i dostępno-
ści edukacji, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego de-
dykowanego rolnictwu, rozwój kształcenia ustawicznego dla rolnictwa, 
co będzie wiązało się z systematycznym wsparciem dla „Uniwersytetów 
Ludowych”.

RODZINY WIELKOPOLSKI 
W CENTRUM UWAGI

Rodzina to najważniejsza jednostka społeczeństwa. To właśnie najbliżsi 
– dzieci, rodzice, dziadkowie w sposób bezpośredni dbają o siebie na-
wzajem. Wsparcie dla rodzin to najlepsza forma rozwoju społeczeństwa. 
Nikt nie zadba o polskie dzieci lepiej niż ich najbliżsi i nikt nie zdoła efek-
tywniej zaopiekować się seniorami niż ich bliscy. Prawo i Sprawiedliwość 
rozumie, że najważniejszym zadaniem jest wsparcie przez władze samo-
rządowe roli, jaką realizują polskie rodziny.

CO RZĄD ZROBIŁ DLA RODZIN WIELKOPOLSKI

RODZINY - Dzięki programowi 500+ poprawiła się jakość życia polskich 
rodzin, które te pieniądze przeznaczają przede wszystkim na edukację, 
rozwój i wypoczynek dzieci. Program w województwie wielkopolskim objął 
ponad 362 tysiące dzieci, w ponad 241 tysiącach rodzin. To łącznie 4,24 
mld zł przeznaczonych dla samej Wielkopolski.

DZIECI - W ramach programu Wyprawka 300+ przeznaczymy 1,4 mld zł 
dla dzieci w wieku szkolnym. Wypłacana jednorazowo pomoc na zakup 
podręczników i wyprawki istotnie odciąży polskich rodziców. Kolejne 36 
mln zł wyniosło dofinansowanie projektu w ramach programu Maluch+. 
Dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiększy-
ły się żłobki w Wielkopolsce, a także powstały nowe placówki w gminach, 
które dotychczas nie posiadały tego typu jednostek. Nowe miejsca dla 
dzieci to także nowe miejsca pracy dla opiekunów.

SENIORZY – Dokonaliśmy zmian w programie Senior+. Za kwotę 4,6 min zł 
dofinansowano 24 istniejące placówki oraz stworzono 12 nowych Dzien-
nych Domów Seniorów – wykonano remont i rozbudowę, a także zakupio-
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no nowy sprzęt użytkowy i medyczny. Placówki te dają osobom starszym 
możliwość aktywnego spędzenia czasu w ciągu dnia, oferując opiekę i 
rozrywkę. Ponadto w 2017 roku ruszył program Opieka 75+, w ramach któ-
rego 13,5 tys. seniorów z gmin do 20 tys. mieszkańców otrzyma dostęp do 
usług opiekuńczych i specjalistycznych. Budżet pierwszej edycji programu 
wynosi 57,4 mln zł.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Należy wprowadzać rozwiązania zmierzające do pobudzenia dzietności 
stymulujących pozytywne zmiany demograficzne. Potrzebne są skutecz-
niejsze programy na poziomie województwa oraz odpowiednio ukierun-
kowane finansowanie dotyczące całej sfery prorodzinnej. Wsparcie ro-
dzin to zadanie kompleksowe dotyczące wszystkich sfer prezentowanego 
programu, bo wszystko ma wpływ na warunki życia rodzin. Dzietność po-
budził program rządowy „Rodzina 500+”. Należy programy prowadzone 
i dedykowane samorządom powiązać w sposób komplementarny z pro-
gramami rządowymi. 

Ubóstwo i wykluczenie społeczne było znaczącym problemem dotyka-
jącym wiele rodzin. Sytuacja uległa znaczącej poprawie w wyniku progra-
mu rządowego „Rodzina 500+”, który znacząco poprawił sytuację ekono-
miczną rodzin, szczególnie najuboższych. 

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA RODZIN 
WIELKOPOLSKI

• Polityka prorodzinna samorządu powinna się koncentrować na rodzinie. 
W związku z tym planujemy:

 — Wspierać rozwiązania wprowadzane przez rząd centralny służące 
rozwojowi ekonomii społecznej i solidarnej, będącej przejawem ak-
tywności obywatelskiej, która przez działalność ekonomiczną i pożyt-
ku publicznego integruje zawodowo i społecznie osoby zagrożone 
marginalizacją.

 — Zwiększyć liczbę placówek opieki społecznej, szczególnie na tere-
nach wiejskich.

 — Poprawić standardy funkcjonujących już placówek pomocowych.
 — Wspierać wolontariat i organizacje pozarządowe działające na 

rzecz opolskich rodzin, dzieci i seniorów oraz dążące do aktywizacji 
społecznej i gospodarczej osób w wieku poprodukcyjnym. 

 — Stworzyć wspólną platformę wymiany doświadczeń i dobrych prak-
tyk pomiędzy poszczególnymi samorządami.

• Starzenie się społeczeństwa wymusza uruchomienie programów umoż-
liwiających samodzielne lub wspomagane funkcjonowanie osób star-
szych w swoim środowisku rodzinnym i sąsiedzkim.

• Niezwykle ważnym jest wdrażanie programów adresowanych do senio-
rów nie tylko w sferze działalności opiekuńczej, ale przede wszystkim w 
zakresie ich aktywizacji społecznej poprzez wspieranie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku czy Akademii 50+. Ludzie aktywni czują się potrzebni i 
przydatni, a przez to również zdrowsi.

• Dlatego będziemy:
 — Podejmować wspólne działania z administracją rządową i samorzą-

dami lokalnymi zmierzające do aktywizacji społecznej i zawodowej 
seniorów (także przez wsparcie kampanii i programów realizowa-
nych przez Ministerstwo Rodziny, np. programu Senior+, ASOS). 

 — Wspierać rozwiązania służące seniorom wprowadzane przez rząd, 
np.: Program Leki 75+.

 — Wspierać realizację programu dziennych domów opieki nad osoba-
mi starszymi w każdym powiecie.
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 — Wdrożymy program o nazwie Asystent Seniora dla osób starszych sa-
motnych o narastającym problemie  braku samodzielności.

• Planujemy znacząco poprawić sytuację osób niepełnosprawnych poprzez:
 — Wprowadzanie wraz z samorządami lokalnymi oraz administracją rządo-

wą rozwiązań umożliwiających załatwianie spraw urzędowych drogą 
elektroniczną.

 — Umożliwienie równego i pełnego dostępu do nauki poprzez nowocze-
sne systemy edukacyjne zapewniające nie tylko zdobywanie wiedzy, ale 
także osobiste kontakty ze środowiskiem akademickim. 

 — Zwiększenie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości osób niepełno-
sprawnych. 

 — Przystosowywanie komunikacji miejskiej do potrzeb niepełnosprawnych.

WSPARCIE DLA 
POTRZEBUJĄCYCH 
SZCZEGÓLNEJ OPIEKI 

Artykuł 68. Konstytucji, najważniejszego aktu prawnego w Polsce, mówi, 
że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym 
i osobom w podeszłym wieku. Te grupy wymagają szczególnego zainte-
resowania i wsparcia zarówno w formie działań docelowych, ale także 
zmian systemowych, np. dostosowania przestrzeni publicznej do ich po-
trzeb. Wiele z tych zadań spoczywa na barkach władz samorządowych.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBIŁO DLA 
POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ+ - To skierowany do samorządów program, któ-
rego celem jest dostosowanie przestrzeni publicznej oraz innych obszarów 
życia społecznego do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami. 
Program obejmuje osoby niepełnosprawne, niewidome, niesłyszące, ludzi 
starszych, z małymi dziećmi, kobiety w ciąży i osoby podróżujące z ba-
gażami. „Dostępność plus” to dostępność w: architekturze (dostosowane 
wejścia, windy, podjazdy, barierki, toalety), transporcie (zakup nowego 
taboru transportu miejskiego), edukacji (wyposażenie, pomoce dydak-
tyczne), cyfryzacji (dostosowanie stron internetowych urzędów, programy 
TV z audiodeskrypcją oraz napisami), kulturze (zastosowanie w muzeach 
oraz placówkach publicznych rozwiązań umożliwiających korzystanie z 
zasobów osobom z ograniczeniami), legislacji (dostosowanie przepisów, 
tak aby zmiany dla osób z ograniczeniami były ciągłe, np. wymogi doty-
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czące budowy nowych mieszkań, bądź zakupu taboru miejskiego).
GMINY, SZKOŁY I PRZEDSZKOLA, MIESZKANIA BEZ BARIER – 100 gmin bez 

barier to konkurs, na który zostanie przeznaczonych 300 mln zł; z kolei 
200 szkół i przedszkoli bez barier to konkurs, na który zostanie przeznaczo-
nych 400 mln zł. Dodatkowo min. 20% mieszkań budowanych w ramach 
programu Mieszkanie+ będzie dostępnych dla osób o szczególnych po-
trzebach. 

PROGRAM ZA ŻYCIEM – Stanowi realne wsparcie dla rodzin osób z nie-
pełnosprawnościami. Obejmuje kompleksowe rozwiązania: od wsparcia 
kobiet w ciąży, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, speł-
niania potrzeb rehabilitacyjnych i mieszkaniowych. W ramach programu 
wprowadzono m.in. koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży i dziec-
kiem, rozwijana jest sieć mieszkań chronionych. 

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Priorytetem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w ramach samorzą-
du woj. wielkopolskiego będzie zaangażowanie do realizacji rządowego 
Programu „Dostępność+” poprzez nawiązanie aktywnej współpracy z ko-
ordynatorami szczegółowych działań przewidzianych w Programie oraz 
wykonanie wszelkich aktywności, które z perspektywy samorządów lokal-
nych będą miały wpływ na efektywne wdrożenie inicjatyw Programu.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA POPRAWY 
DOSTĘPNOŚCI

Planujemy znacząco poprawić sytuację osób niepełnosprawnych 
poprzez:
• Wprowadzanie wraz z samorządami lokalnymi oraz administracją 

rządową rozwiązań umożliwiających załatwianie spraw urzędowych 
drogą elektroniczną.

• Zwiększenie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości osób niepeł-
nosprawnych. 

• Wspierać rząd w realizacji programu Dostępność Plus.
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OPIEKA ZDROWOTNA 
W WIELKOPOLSCE

Ochrona zdrowia to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed 
polskim rządem i samorządem. Złożony system wymaga poprawy w wielu 
obszarach, które są ze sobą ściśle powiązane. Rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści zatrzymał negatywne skutki reform poprzednich lat i ponownie wziął 
odpowiedzialność za zdrowie Polaków. Teraz konieczne są kolejne kroki. 
Więcej środków na zdrowie oraz nowy system finansowania szpitalnictwa 
niosą szanse na realną, korzystną zmianę w ochronie zdrowia. Aby osią-
gnąć ten cel, konieczne jest pełne zaangażowanie samorządów, które w 
sposób bezpośredni odpowiadają za funkcjonowanie wielu kluczowych 
placówek służby zdrowia. To samorząd będzie potrafił najlepiej wykorzy-
stać dostępne możliwości.

CO RZĄD ZROBIŁ DLA SŁUŻBY ZDROWIA 
W WIELKOPOLSCE

PROGRAM LEKI 75+ - od momentu uruchomienia przez rząd Prawa i Spra-
wiedliwości programu bezpłatnych leków dla seniorów 75+, osoby starsze 
otrzymały bezpłatnie prawie 50 mln opakowań leków. Z programu skorzy-
stało 2,2 mln seniorów. Lista bezpłatnych leków jest sukcesywnie posze-
rzana, co ma znaczący wpływ na poprawę jakości życia osób chorych 
m.in. na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę 
czy chorobę Parkinsona – czyli typowe choroby związane z wiekiem.

KOMPLEKSOWE LECZENIE W SIECI SZPITALI – W 2017 r. rząd Prawa i Spra-
wiedliwości przeprowadził reformę szpitali i doprowadził do objęcia pa-
cjentów przez jeden szpital kompleksową opieką od leczenia szpitalnego, 
przez rehabilitację, po wizytę kontrolną. Powstało też 100 nowych przy-

chodni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Obecnie każdy, kto potrze-
buje pomocy (nawet osoba nieubezpieczona), może – bez obaw o ne-
gatywną weryfikację w systemie eWUŚ – udać się do lekarza rodzinnego. 
Szybsza diagnoza to szybsze rozpoczęcie leczenia. Takie działanie ma 
wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.

ZATRZYMANIE PRYWATYZACJI – Rząd powstrzymał prywatyzację i komer-
cjalizację szpitali narzuconą w 2011 roku – miała ona zmniejszyć zadłuże-
nie zakładów opieki zdrowotnej i zwiększyć odpowiedzialność jednostek 
samorządu terytorialnego za szpitale – w praktyce jednak nie doprowadzi-
ła do poprawy sytuacji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości cofnął złe decyzje 
poprzedników, które zmierzały do szkodliwego wycofywania się państwa 
z odpowiedzialności za służbę zdrowia. Dzięki dekomercjalizacji szpitali 
służba zdrowia zachowa publiczny charakter. 

LEPSZE FINANSOWANIE ZDROWIA – W 2017 r. Rząd zwiększył budżet na 
zdrowie o 6 mld zł. Podjął także historyczną decyzję o stopniowym zwięk-
szeniu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku.

PAKIET SZUMOWSKIEGO – Realizowany obecnie pakiet zmian w służbie 
zdrowia to kilka kluczowych dla polskiej służby zdrowia założeń: urucho-
mienie Narodowej Sieci Onkologii oraz Narodowego Programu Zdrowe-
go Serca; rzeczowy dialog z zawodami medycznymi i zwiększenie liczby 
kształconych kadr medycznych oraz działania zapobiegające ich wyjaz-
dom do pracy za granicę, nowe Standardy Opieki Okołoporodowej oraz 
dalsze zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia (w 2019 roku wydatki 
publiczne na ochronę zdrowia po raz pierwszy w historii wyniosą ok. 100 
mld zł), zmniejszenie biurokracji w ochronie zdrowia (poprzez cyfryzację 
usług medycznych czy wprowadzenie sekretarek medycznych); dalsze 
inwestycje w zdrowie, medycyna szkolna, monitoring przewozu leków - 
walka z mafiami lekowymi.

INWESTYCJE CELOWE – W województwie wielkopolskim realizowane były 
4 kluczowe inwestycje o łącznej wartości 127 mln zł. To jednak tylko naj-
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ważniejsze działania spośród dziesiątek programów realizowanych w wiel-
kopolskich szpitalach.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Samorząd województwa i jego 18 placówek ochrony zdrowia – to po-
nad 1 mld złotych przychodów i blisko 10.000 zatrudnionych. W obszarze 
onkologii, pediatrii, pulmonologii, psychiatrii i medycyny urazowej na szpi-
talach wojewódzkich spoczywa większość odpowiedzialności za hospi-
talizowanych Wielkopolan. Szybko starzeje się populacja wielkopolskich 
lekarzy. By temu przeciwdziałać konieczna jest współpraca i integracja 
placówek klinicznych, wojewódzkich i powiatowych w celu optymalnego 
wykorzystania zasobów.

Liczba pracujących lekarzy na 10 tys. ludności jest najniższa w kraju (15). 
Podobnie w przypadku pielęgniarek (35 na 10 tys.) oraz lekarzy dentystów 
(poniżej 1 na 10 tys.) region zajmuje 16. pozycję w kraju.

Na 10 tys. ludności przypadają zaledwie 43 łóżka szpitalne (14. pozycja 
w kraju). Wskaźniki dotyczące łóżek onkologicznych i kardiologicznych są 
zbliżone do średniej w kraju. Pod względem udzielonych porad POZ na 
mieszkańca region znalazł się na 4. pozycji w Polsce.

Dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego jest niższy niż prze-
ciętnie – w województwie pracowało tylko 2% wszystkich akceleratorów 
liniowych w Polsce, 6,5% rezonansów magnetycznych i 8,3% tomografów 
komputerowych działających w Polsce (podczas gdy w regionie mieszka 
9,1% mieszkańców Polski).

Samorządy wszystkich szczebli w województwie na ochronę zdrowia wy-
dają stosunkowo dużo środków (4. pozycja w Polsce) tj. prawie 90 zł per 
capita.  Na terenie Wielkopolski realizowane są programy profilaktyczne, 
zarówno ze środków krajowych, środków europejskich oraz środków sa-

morządów. Krajowe programy profilaktyczne dotyczą m.in. chorób no-
wotworowych, badań prenatalnych i chorób układu krążenia. W dwóch 
szpitalach w Poznaniu jest ponadto testowany jeden z pilotażowych pro-
gramów profilaktycznych w ramach POWER – w zakresie nowotworów 
głowy i szyi. W ramach POWER kształcone są pielęgniarki i położne z wo-
jewództwa wielkopolskiego. Podnoszone są także kompetencje lekarzy, 
pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA SŁUŻBY 
ZDROWIA WIELKOPOLSKI

W kadencji 2018-2023 planujemy:
• Rozwój zróżnicowanych form opieki zdrowotnej dla osób starszych.
• Zwiększenie ilości programów profilaktycznych mających na celu wcze-

sne wykrywanie chorób wieku starszego i wdrażanie właściwego lecze-
nia (Alzheimer, demencja itp.).

• Usprawnienie opieki psychiatrycznej i psychogeriatrycznej.
• Zakup sprzętu do ratowania dzieci na Szpitalne Oddziały Ratunkowe 

w Pleszewie, Kościanie i Szamotułach.
• Stworzenie oddziału udarowego w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora 

Święcickiego w Poznaniu.
• Wsparcie inwestycji w Centrum Rehabilitacji MSWiA w Górznie.
• Otwarcie zamiejscowego ośrodka radioterapii w Pile.
• Stworzenie zamiejscowego ośrodka radioterapii w Lesznie.
• Rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu wojewódzkim 

w Poznaniu i uruchomienie ZOL w nowym budynku.
• Stworzenie systemu zachęt dla lekarzy z deficytowych specjalności, 

by zachęcić ich do podejmowania pracy w naszych placówkach.
• System grantów dla studentów medycyny kończących studia.
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OCHRONA KULTURY, 
ROZWÓJ TURYSTYKI, WZROST 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
I PROMOCJA WIELKOPOLSKI

Kwestie kultury, turystyki i promocji to obszar, w którym samorządy mają 
szczególnie duże możliwości oddziaływania. Polska słynie z unikatowych 
walorów, które dają szczególne szanse w zakresie promocji regionów i 
kultywowania regionalnej kultury. W wymiarze wewnętrznym to także od-
powiedzialne zadania rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców, tak 
aby od najmłodszych lat wspierać troskę o zdrowie poprzez promocję 
sportu. 

CO RZĄD ZROBIŁ DLA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 
W WIELKOPOLSCE

SIEĆ MUZEÓW – W 2017 r. środki na kulturę wyniosły ponad 4 mld zł. 
W ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost nakładów na kulturę o ok. 20%. 
Rząd konsekwentnie buduje i uzupełnia sieć muzeów, podjął także decy-
zję o powołaniu Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. W ramach 
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2016-
2018 resort kultury udzielił 654 dotacji dla podmiotów z województwa wiel-
kopolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu m.in. ochrony zabytków, 
muzealnictwa, edukacji kulturalnej, infrastruktury kultury, szkolnictwa arty-
stycznego, wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży, kultury ludowej 
i ochrony miejsc pamięci. Łączna kwota dofinansowań wyniosła ponad 
63 mln zł. 

PROGRAM KLUB, SKS I OSA -  Aktywizacja dzieci i młodzieży na niespoty-

kaną dotąd skalę była możliwa m.in. dzięki uruchomieniu w latach 2016-
2017 innowacyjnych Programów ukierunkowanych na ten cel: „KLUB” i 
SKS (Szkolny Klub Sportowy). W 2018 roku w województwie wielkopolskim 
wsparliśmy 346 małych i średnich klubów sportowych za kwotę ponad 
10,1 mln zł. Z kolei za ponad 8,9 mln zł rząd Prawa i Sprawiedliwości (w 
latach 2017-2018) przeznaczył na SKS, który prowadzi 1 420 nauczycieli. 
Udział w zajęciach realizowanych w ramach tych programów bierze ok. 
30 tys. uczestników. 276 obiektów zostanie wybudowanych, wyremonto-
wanych oraz zmodernizowanych w województwie wielkopolskim (w tym 
79 Otwarte Strefy Aktywności) za kwotę ponad 111,7 mln zł.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Niewielka ilość wykwalifikowanych profesjonalistów z zakresu edukacji 
artystycznej i animacji kultury uniemożliwia obecnie w gminach nieco 
bardziej oddalonych od metropolii kulturalnej osiągnięcie zadowalającej 
jakości poziomu edukacji artystycznej.  Brakuje skoordynowanego i wspól-
nego kalendarza imprez kulturalnych, który trafiałby do mieszkańców 
regionu, informując ich o planach wydarzeń kulturalno-artystycznych w 
gminie, powiecie czy regionie. Brak także systemowego rozwiązania pod-
trzymywania więzi w zakresie wymiany informacji i projektów kulturalnych 
pomiędzy stolicą regionu a miastami powiatowymi, jak i społecznościa-
mi lokalnymi na peryferiach województwa.  Diagnozujemy również dyna-
micznie rosnące zapotrzebowanie na zajęcia dla osób starszych, ocze-
kujących wysokiej jakości oferty kulturalnej i edukacyjnej. Do tego można 
wykorzystać sieć 63 placówek muzealnych funkcjonujących w wojewódz-
twie wielkopolskim. Wiele z nich zostało już unowocześnionych i zmoderni-
zowanych, ale wiele muzeów czeka jeszcze na odnowę.  

Wielkopolska posiada ciągle wiele atutów przyrodniczych. Na terenie 
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województwa znajduje się Wielkopolski Park Narodowy, a na pograniczu z 
województwem lubuskim i zachodniopomorskim Drawieński Park Narodo-
wy. Ponadto w województwie wielkopolskim znajduje się 13 parków kra-
jobrazowych, w tym 3 położone na pograniczu z innymi województwami. 
Są tam poprowadzone liczne piesze, rowerowe, kajakowe i konne szlaki 
turystyczne, które sprzyjają rozwojowi czynnej turystyki.  

Konieczny jest rozwój infrastruktury turystycznej oraz skuteczna promocja 
marki regionu, która powinna być powiązana z markami lokalnymi, subre-
gionalnymi i działającymi poza obszarem turystyki. 

Wielkopolska ma wiele do zaoferowania pod względem przyrodniczym. 
Ponad 30% powierzchni województwa obejmują obszary chronione. Naj-
więcej lasów jest w gminach północnej i zachodniej części województwa 
na czele z Puszczą Notecką, drugim co do wielkości leśnym kompleksem 
w kraju. Na uwagę zasługuje Wielkopolski Park Narodowy. Z Parkiem sąsia-
duje rezerwat najstarszych europejskich dębów w okolicach miejscowości 
Rogalin.

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości. Do atrakcji turystycz-
nych należy, przede wszystkim, Szlak Piastowski. Dzięki takim obiektom jak 
Brama Poznania (pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa) czy 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie historię można pozna-
wać za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Turystów przyciąga w 
Wolsztynie jedna z ostatnich w Europie czynnych parowozowni oraz wy-
jątkowe wydarzenie – Parada Parowozów. Wielkopolska ma największą 
w Polsce liczbę obiektów architektury dworskiej, pałacowej i folwarcznej 
wpisanych do rejestru zabytków.

Liczba udzielonych noclegów w 2016 r. wynosiła 3,6 mln, co stanowi ok. 
4,7% noclegów udzielonych w kraju. Co ważne, stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych należał do najniższych w kraju – 29%. Przed Wielkopolską, bio-
rąc pod uwagę jej potencjał gospodarczy i kulturowy oraz walory środowiska 
naturalnego, stoi szansa rozwoju turystyki, w tym turystyki biznesowej.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA SPORTU, 
TURYSTYKI I PROMOCJI WIELKOPOLSKI

• Mając, na uwadze troskę o materialne i niematerialne dziedzictwo kul-
turowe planujemy: 

• Utworzyć branżową instytucję kultury na terenie Parowozowni w Pile, 
jako formę uzupełnienia oferty kulturalnej Wielkopolski.

• Stworzyć siedzibę dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego.
• Stworzyć mechanizmy inspirujące publiczne i niepubliczne zaanga-

żowanie budżetowe na rzecz podmiotów chcących współpracować 
w obszarze kultury.

• Wspierać kulturę obywatelską, czyli oddawać pole organizacjom poza-
rządowym, wzmacniać je oraz finansowe wsparcie wartościowych ini-
cjatyw. Zamierzamy zwiększyć pulę dotacyjną na działania w obszarze 
kultury, które to środki będą przyznawane w formule konkursowej.

• Uaktywnić organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, które coraz 
częściej odgrywają rolę porównywalną z rolą oficjalnych instytucji kultury.

• Promować przez samorząd województwa najlepszych przedstawień, 
wystaw.

• Propagować najważniejsze składowe dziedzictwa kulturowego obsza-
rów wiejskich w Wielkopolsce (stroje i muzyka ludowa, gwara, dziedzic-
two kulinarne, sztuka ludowa).

• Uruchamiać inwestycje związane z ochroną, konserwacją i turystycznym 
udostępnianiem zabytków.

• Promować produkty kulinarne i wspierać ich dystrybucję przy pomocy 
nowoczesnych technik informatycznych.

Mając na uwadze odwiedzających Wielkopolskę gości będziemy:
• Prowadzić aktywną promocję przyrodniczych i kulturowych walorów 

turystycznych województwa wielkopolskiego. Promować będziemy 
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zwłaszcza agroturystykę, turystykę ekologiczną oraz zróżnicowane 
formy turystyki kwalifikowanej.

• Tworzyć nowe marki turystyczne wiążące się z Wielkopolską jako 
miejscem żywo związanym z narodową kulturą i historią.

• Wspierać rozbudowę i podnoszenie standardu bazy turystycznej.
• Wspierać kształtowanie produktów turystycznych wykorzystujących 

zasoby naturalne, historyczne i kulturowe regionu.
• Wspierać budowę obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sporto-

wych służącym mieszkańcom i turystom.

ŚRODOWISKO, GOSPODARKA 
WODNA I CZYSTE POWIETRZE 
WIELKOPOLSKI

Czyste środowisko jest warunkiem koniecznym dla istnienia zdrowego 
społeczeństwa. Każdy obywatel ma prawo oddychać czystym powie-
trzem i korzystać z czystych zasobów  wodnych. Od tego, jaki jest stan 
środowiska, zależy jakość życia nas wszystkich; z kolei od tego, jaki ten 
stan zostawimy po sobie, będzie zależeć komfort życia przyszłych po-
koleń Polaków. Lokalne władze, będące najbliżej problemu, doskonale 
rozumieją jakim wyzwaniem jest np. smog. Dlatego odpowiedzialne za-
danie przeciwdziałania negatywnym zmianom i poprawy czystości śro-
dowiska najlepiej zrealizują samorządy.

CO RZĄD ZROBIŁ DLA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ WIELKOPOLSKI

STOP SMOG – W 2017 roku rząd rozpoczął realizację programu skierowa-
nego do miast liczących do 100 tys. mieszkańców, znajdujących się na eu-
ropejskiej liście miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W 2018 r. 
rząd przeznaczy 180 mln zł na termomodernizację budynków. Ponadto, do 
2020 roku przeznaczy 10 mld zł na dofinansowanie projektów poprawiają-
cych jakość powietrza, a tym samym jakość życia obywateli. Większe pro-
jekty i inwestycje, w tym rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w 
miastach, będą finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Lokalne projekty obniżania emisji, szczególnie niskiej, 
będą natomiast wspierane przez regionalne programy operacyjne i progra-
my wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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INWESTYCJE CELOWE – W Wielkopolsce realizowany jest projekt „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych 
w Poznaniu”, którego wartość całkowita wyniesie ponad 472 mln zł. Wielko-
polska inwestycja będzie realizowana w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mo-
sinie i Czerwonaku. Dzięki niej poprawią się warunki życia i zdrowia mieszkań-
ców – rozbudowany zostanie system kanalizacji sanitarnej, do sieci zostanie 
przyłączonych ponad 10 tys. nowych użytkowników, dostarczana woda pit-
na będzie odpowiedniej jakości, poprawi się też funkcjonowanie sieci wodo-
ciągowej. Projekt zakłada wybudowanie 126 km sieci kanalizacyjnej. Unijne 
pieniądze – w ramach tego kompleksowego przedsięwzięcia – przeznaczo-
ne będą również na przebudowę dwóch oczyszczalni ścieków komunal-
nych, modernizację stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie inteligentnych 
systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
WIELKOPOLSKI

Dodatkowo planujemy:
• Wsparcie rodzimych producentów kotłów grzewczych i energetycznych 

piątej generacji z naciskiem na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych 
mających na celu redukcję smogu.

• Inwestycje w energetykę odnawialną, głównie w fotowoltaikę zarówno 
w skali mikro (do 40 kV), jak i większej (do kilku / kilkunastu MW).

• Wsparcie budowy mocy kogeneracyjnych, zarówno w kontekście popra-
wy czystości powietrza, jak i wymiany i budowy nowych mocy wytwórczych 
w elektroenergetyce (działających głównie w czasie zapotrzebowania 
szczytowego). 

Do walki z zanieczyszczeniem powietrza zamierzamy:
• Wprowadzić rekultywację i zagospodarowanie terenów poeksploata-

cyjnych oraz ograniczyć negatywne skutki prac geologicznych i eksplo-
atacji kopalin.

• Ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery – m.in. poprzez 
dofinansowanie do wymiany piecyków węglowych itp..

• Poprawić gospodarkę wodno-ściekową poprzez kontynuację wyposa-
żania terenów wiejskich w oczyszczalnie ścieków.

• Rozbudowywać oraz modernizować sieci kanalizacji sanitarnej.
• Wspierać wyposażanie terenów o zabudowie indywidualnej w ekolo-

giczne systemy oczyszczania ścieków.
• Budować we współpracy z instytucjami rządowymi moce kogeneracyj-

ne zarówno w kontekście poprawy czystości powietrza, jak i wymianę 
i budowę nowych mocy wytwórczych w elektroenergetyce.

• Uruchamiać przy wsparciu rządu zakłady zaawansowanego przetwa-
rzania odpadów na syngaz / CNT w oparciu o technologię sprawdzoną 
w pilotażu przez polską spółkę przy wykorzystaniu środków unijnych.

Dodatkowo, Wielkopolska skorzysta z ogólnopolskiego programu „Żwirko 
i Wigura”, oferowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, w ramach którego 
stosuje się drony służące do monitorowania spalania trujących substancji 
w piecach centralnego ogrzewania.
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INNOWACYJNOŚĆ 
I CYFRYZACJA WIELKOPOLSKI

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się możliwo-
ścią i umiejętnością korzystania z szybkiego Internetu i wykorzystywa-
nia go do celów usprawniających codzienne życie. Polska gospodarka 
wkraczająca w nowy etap rozwoju sięga coraz chętniej również po roz-
wiązania innowacyjne, wykorzystując efektywnie nasz potencjał. W tym 
zakresie władze samorządowe istotnie wpływają na kształt rozwoju no-
woczesnych technologii telekomunikacyjnych, kierując strumień finanso-
wania do właściwych ośrodków. 

CO RZĄD ZROBIŁ DLA INNOWACYJNOŚCI 
I CYFRYZACJI WIELKOPOLSKI

Do 2020 r. rząd zobowiązał się zapewnić wszystkim obywatelom dostęp 
do Internetu szerokopasmowego o prędkości co najmniej 30 mb/s. Umoż-
liwi to wejście polskiego społeczeństwa w nową erę cyfrową. Oznacza to 
możliwość pracy zdalnej, powszechnego korzystania z e-usług, co uprości 
załatwianie spraw urzędowych, uzyskiwanie dokumentów, korzystanie z 
usług medycznych i ubezpieczeniowych oraz wymianę informacji drogą 
elektroniczną pomiędzy urzędami. 

Już dziś obywatele mogą korzystać z kilkuset różnorodnych e-usług. 
Większość z nich została uruchomiona lub poprawiona w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Bez wychodzenia z domu rodzice mogą już zgłosić narodziny 
dziecka. W prosty sposób można np. złożyć wniosek w programie Rodzina 
500+, z czego w minionym roku skorzystało ok. 24% uprawnionych, ponad 
1,2 miliona wniosków drogą elektroniczną złożono w ramach programu 
Dobry Start a przeszło 11 milionów Polaków, złożyło elektroniczną deklara-

cję podatkową. On-line, bez problemu, można zawnioskować o wydanie 
nowego dowodu osobistego lub też zgłosić jego utratę a kierowcy, jeżeli 
muszą, mogą sprawdzić ilość punktów karnych

Od września dzięki  aplikacji mDokumenty docelowo każdy obywatel 
będzie mógł zrezygnować z noszenia przy sobie wielu dokumentów po-
trzebnych na co dzień (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu re-
jestracyjnego, potwierdzenia polisy OC -tzw. pakiet kierowcy, legitymacji 
szkolnej lub studenckiej). Wszystkie te dokumenty już niebawem będą do-
stępne w smartfonie.  Niezależnie od tego od 1 października kierowcy nie 
będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC pojazdu.

Dodatkowo, do 2020 r. powstanie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna łączą-
ca wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do Internetu o pręd-
kości 100 mb/s, usług i treści edukacyjnych (na przykład z bezpłatnych 
lektur szkolnych, dostępnych na portalu lektury.gov.pl) oraz kształcenia w 
zakresie umiejętności cyfrowych. Jeszcze w 2018 r. 1,5 tys. szkół zostanie 
włączonych do tej sieci. Dziś jedynie co 6 szkoła ma dostęp do szybkiego 
Internetu. 

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się możliwo-
ścią i umiejętnością korzystania z szybkiego Internetu i wykorzystywania go 
do celów usprawniających codzienne życie.

Wystartował pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. 
Dzięki podpisanemu porozumieniu między Ministerstwem Cyfryzacji, Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bez-
pieczeństwa i przedstawicielami operatorów, informacja o zagrożeniu do-
trze do wszystkich mieszkańców zagrożonego województwa. 

Docelowy system ruszy w grudniu 2018 r. Pozwala na to nowelizacja 
Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 
br. Nakłada ona na operatorów obowiązek niezwłocznego, nieodpłat-
nego wysłania, na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa, komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez niego 
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obszarze. Obowiązek ten w pełnym wymiarze będzie realizowany od 12 
grudnia 2018 roku (wtedy nowelizacja wchodzi w życie), ale już teraz ope-
ratorzy zgodzili się na uruchomienie pilotażu. Chodzi o to, aby w szczegól-
ności w okresie wakacyjnym wypoczywający mogli dostawać ostrzeżenia 
o ewentualnych zagrożeniach (np. o nagłych zjawiskach pogodowych 
takich jak intensywne burze czy gwałtowne nawałnice). Dzięki temu in-
formacja o zagrożeniu dotrze do abonentów sieci znajdujących się na 
obszarze zagrożonego województwa. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego cen-
trum zarządzania kryzysowego, 24 godziny na dobę monitoruje sytuację w 
kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Informacje otrzy-
mujemy od różnych podmiotów krajowych i zagranicznych. Podobny me-
chanizm będzie funkcjonował w przypadku komunikatów o zagrożeniu 
dla ludności. Ministrowie, kierownicy urzędów i instytucji centralnych oraz 
wojewodowie będą przekazywali informacje o zagrożeniu do RCB, które 
przekaże ją operatorom telekomunikacyjnym do niezwłocznego i nieod-
płatnego wysłania.

Operatorzy pracują intensywnie nad technicznym wdrożeniem rozwią-
zania, które umożliwi docelowo wysyłanie takich powiadomień na obsza-
rze mniejszym niż województwo.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Głównymi przyczynami niskiego poziomu innowacyjności w Wielkopolsce 
są wysokie koszty innowacji, mała współpraca sektora nauki i B+R z pod-
miotami gospodarczymi, awersja przedsiębiorców do ryzyka, niewystarcza-
jąca baza IOB, słaba oferta uczelni i jednostek B+R dla potrzeb gospodarki, 
mały i zmniejszający się udział przedsiębiorstw innowacyjnych, niski i zmniej-
szający się udział nakładów inwestycyjnych na działalność innowacyjną.

W województwie wielkopolskim zbudowano dużym nakładem środków 
infrastrukturę informatyczną mającą na celu doprowadzenie szerokopa-
smowego Internetu do każdej wielkopolskiej gminy. Ten program musi 
być w następnej kadencji objęty programami społecznymi skierowanymi 
do dzieci i seniorów, by uczyć uczniów profesjonalnego wykorzystywania 
Internetu, a osobom starszym pomóc w korzystaniu z tego użytecznego 
narzędzia ucząc ich bezpiecznego korzystania z jego możliwości. W woje-
wództwie wielkopolskim w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administra-
cji publicznej za pomocą Internetu korzystało 30% osób.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA INNOWACYJNOŚCI I CYFRYZACJI WIELKOPOLSKI

• Wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego planowana jest cyfryzacja 
sieci „ostatniej mili”, czyli zapewnienie zrównoważonego dostępu do 
danych i informacji na całym terytorium Polski, dostęp do serwisów 
państwowych/centralnych oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości 
w oparciu o ICT. Podejmowane będą także działania w kierunku cyfry-
zacji, rozwoju zasobów udostępniających centralne usługi klasy e-pań-
stwo, np. e-zdrowie, polegające na zapewnieniu dostępu do usług np. 
telemedycznych poprzez pomoc w wyposażaniu gabinetów pierwsze-
go badania dla pacjentów.

• Aby wspierać zrównoważony rozwój pod kątem cyfryzacji regionu bę-
dziemy:

 — Nadal wspierać rządowy program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna wy-
równujący szanse edukacyjne uczniów z małych ośrodków poprzez 
budowę nowoczesnej, szybkiej i bezpiecznej sieci dostępowej szeroko-
pasmowego Internetu dla szkół oraz wprowadzającego nowoczesne 
metody kształcenia.
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 — Rozwijać projekt ,,Ostatnia mila” polegający na inwestycjach w sieci 
dostępu do Internetu. Nasze działania będą dotyczyć wsparcia projek-
tów w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci, a także infrastruktury tele-
komunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu 
o parametrach 30 Mb/s i więcej, a także w uzasadnionych przypad-
kach, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopa-
smowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30 Mb/s, w zakresie 
podstawowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.

 — Ułatwiać dostęp do usług np. telemedycznych poprzez pomoc w wy-
posażaniu gabinetów pierwszego badania dla pacjentów.

 — Rozwijać zasoby udostępniające centralne usługi e-administracji.
 — Wspomagać rozwój infrastruktury technicznej na wsi, w tym teleinfor-

matycznej, oraz pomoc logistyczną i organizacyjną dla lokalnych i re-
gionalnych przedsięwzięć w tym zakresie.

 — Niwelować różnice w dostępie do nowoczesnej infrastruktury teleinfor-
matycznej.

 — Rozwijać „Encyklopedię Cyfrową”, w której umieszczane będą na bie-
żąco materiały dedykowane do wzmacniania procesu dydaktyczne-
go na określonym poziomie edukacji.

 — Uruchamiać Wielkopolskie Centrum Kreatywności i Edukacji w celu po-
prawy jakość i efektywność kształcenia w szkołach naszego regionu.

BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE I ROZWÓJ 
MIESZKALNICTWA 
W WIELKOPOLSCE

Efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów to podstawa gospodarki 
zrównoważonej. Kluczowym elementem zapewnienia rozwoju gospodar-
ki jest dostęp do energii – stabilny dostęp do tanich zasobów energetycz-
nych to fundament dalszego postępu. Drugim istotnym aspektem polityki 
infrastrukturalnej jest mieszkalnictwo, w którym to obszarze polskie społe-
czeństwo wykazuje znaczne potrzeby. Zaspokojenie potrzeb na mieszka-
nia i energię dla polskiego społeczeństwa i gospodarki stanowi jeden z 
najważniejszych elementów rozwoju kraju.

CO RZĄD ZROBIŁ DLA ENERGETYKI I MIESZKALNICTWA 
WIELKOPOLSKI

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY – Rząd wdraża Narodowy Pro-
gram Mieszkaniowy, będący silnym impulsem prorozwojowym dla lokalnej 
gospodarki. Program daje możliwość uzyskania samodzielnego mieszka-
nia osobom o niskich i przeciętnych dochodach. Planowane są również 
dopłaty do czynszu oraz budowa mieszkań komunalnych. Na ten cel rząd 
przekieruje do samorządów 6 mld zł, z perspektywą zwiększenia tej kwoty 
do 20 mld zł; w województwie wielkopolskim w ramach programu „Miesz-
kanie+” zaplanowano budowę mieszkań w następujących lokalizacjach: 
Jarocin, Kępno, Poznań, Leszno, Krotoszyn, Poznań, Września. Obecnie 
trwa budowa kilku tysięcy mieszkań, a do końca 2018 planowane jest uru-
chomienie budowy aż 100 tys. mieszkań. 
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KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – Został utworzony przez Rząd we 
wrześniu 2017 r. Podpisano już listy intencyjne z podmiotami zaintereso-
wanymi udziałem w programie Mieszkanie+, w tym z PKP, Pocztą Polską, 
a także samorządami. Dzięki temu KZN będzie miał dostęp do ogólnopol-
skiej bazy nieruchomości w całej Polsce, które nie są już użytkowane, a 
mogą być wykorzystane pod budowę mieszkań bądź adaptację budyn-
ków na cele mieszkaniowe. Współpraca rządu i samorządów jest kluczo-
wa w celu realizowania spójnej polityki mieszkaniowej, im więcej samo-
rządów przystąpi do Programu tym szybciej deficyt mieszkań, ma szanse 
zostać zaspokojony.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

W województwie wielkopolskim jest 1,2 mln mieszkań (8,36% w skali kra-
ju) – mieszkania w Wielkopolsce są obszerniejsze niż przeciętna krajowa. 
W Wielkopolsce jest obecnie zgłoszonych ponad 10 tys. gospodarstw do-
mowych oczekujących na mieszkanie w formie najmu od gminy. Liczba 
oczekujących na mieszkanie jest jednak co najmniej kilkukrotnie wyższa.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ENERGETYKI I MIESZKALNICTWA WIELKOPOLSKI

Aby wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego w oparciu o pro-
gram „Mieszkanie+” będziemy na wszystkich szczeblach samorządu:
• Wspierać Krajowy Zasób Mieszkaniowy w celu powiększania powierzchni 

przeznaczonej do rozwoju budownictwa w ramach programu „Mieszkanie+”.
• Uwzględniać w planach zagospodarowania przestrzennego tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe.

• Wspierać uzbrojenie terenu w gminach, które będą planowały przystą-
pić do programu „Mieszkanie+”.

• Pakiet „Mieszkanie+” stanowi element rządowego programu mieszkanio-
wego pod nazwą Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM) i obejmuje 
szereg instrumentów wzajemnie się uzupełniających, skierowanych do róż-
nych grup beneficjentów. Podstawowe działania koncentrują się bezpo-
średnio na tworzeniu nowego zasobu mieszkaniowego poprzez: budowę 
powszechnie dostępnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czyn-
szu,  wsparcie przedsięwzięć społecznego budownictwa czynszowego 
(poprzez preferencyjne finansowanie zwrotne na budowę mieszkań o li-
mitowanym czynszu adresowane do osób o umiarkowanych dochodach 
oraz bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa na rozwój budow-
nictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych docho-
dach, oraz budownictwa wspomaganego, dopłaty do czynszów.

• Elektromobilność i paliwa alternatywne – rozwój stacji ładowania w najwięk-
szych aglomeracjach i obszarach gęsto zaludnionych, rozwój infrastruktury 
dla tankowania gazu ziemnego w postaci CNG/LNG, wprowadzenie stref 
czystego transportu. Ustanowienie stref czystego transportu wpłynie na 
spadek emisji szkodliwych związków, szczególnie w centrach miast.

• Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) – wsparcie publicznego transpor-
tu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, 
uzdrowiskach oraz na obszarach, na których ustanowione zostały formy 
ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystu-
jącego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny 
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, 
wodór lub energię elektryczną; zakup nowych pojazdów i jednostek pły-
wających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym 
(CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z bio-
metanu lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektrycz-
ną, rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego.
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• Kogeneracja szansą dla ciepłownictwa samorządowego – rozwój cie-
płownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie ko-
generacji, Inwestycje w lokalne elektrociepłownie przyniosą niesamowite 
efekty. Na obszarze objętym tym działaniem  diametralnie zmniejszy się 
emisja dwutlenku węgla i rakotwórczego pyłu zawieszonego PM10. Zyska 
środowisko, ale i mieszkańcy powiatu, Realizacja inwestycji układu koge-
neracyjnego.

• Klastry Energii – Aktywne uczestnictwo w klastrze, koordynowanie działań 
lub wsparcie dla wspólnych działań społeczności w celu utworzenia kla-
stra, opracowanie i wdrożenie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Pla-
nów zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.

• Program rozwoju gazyfikacji.

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 
W WIELKOPOLSCE

Bezpieczeństwo polskich obywateli to kwestia fundamentalna dla wła-
ściwego rozwoju społecznego. Przywrócenia poczucia troski państwa 
nad obywatelem musi odbyć się poprzez ponowne przejęcie odpowie-
dzialności za najważniejsze zadania w zakresie bezpieczeństwa. Rozwój 
i modernizacja służb mundurowych, szczególnie policji i straży pożarnej, 
powinny być obiektem szczególnego zainteresowania władz samorządo-
wych. 

CO RZĄD ZROBIŁ DLA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 
WIELKOPOLSKI

PRZYWRÓCENIE POSTERUNKÓW – Rząd koalicji PO-PSL w latach 2007-
2015 zlikwidował ponad połowę posterunków Policji w Polsce, co 
diametralnie obniżyło poziom bezpieczeństwa na wielu obszarach 
kraju. Przez ponad dwa lata rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydo-
wanie zmienił sytuację w zakresie bezpieczeństwa w lokalnych spo-
łecznościach. Stało się to możliwe m.in. dzięki przywróceniu ponad 
70 posterunków Policji w małych miejscowościach. W województwie 
wielkopolskim przywrócono już 12 posterunków: w Obrzycku, Bralinie, 
Łękach, Mikstacie, Opatowie, Rokietnicy, Godziszach Wielkich, Bliza-
nowie, Liskowie, Lubaszu, Drawsku i Nowym Mieście nad Wartą.

PROGRAM MODERNIZACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH – W 2017 r. Policja 
zakupiła 956 radiowozów, Państwowa Straż Pożarna 139 samocho-
dów, a Straż Graniczna 130. Zainwestowano także w rozwój Ochotni-
czych Straży Pożarnych – w 2017 r. dotacja dla OSP została podnie-
siona o 15 mln zł.
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INNOWACYJNE FORMY KONTAKTU – M.in. możliwość zgłoszenia zagro-
żenia w swojej okolicy przez Internet, za pośrednictwem Krajowej Mapy 
Bezpieczeństwa czy korzystania z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”, 
która pozwala na szybki kontakt z dzielnicowym. Z aplikacji tej skorzystało 
już ponad 80 tys. osób. Działania te idą w parze z nauką bezpiecznych 
zachowań, głównie wśród dzieci i młodzieży. Jednym ze sposobów pro-
mowania odpowiedzialnych postaw jest przyznawanie nagród „Młody 
Bohater” za podjęcie prób ratowania życia. Dodatkowo realizowana jest 
odpowiedzialna polityka migracyjna. Polscy funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej wspierali uszczelnianie granic w 18 państwach, podnosząc w ten 
sposób bezpieczeństwo w Europie.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI WIELKOPOLSKI

• W budowaniu systemu bezpieczeństwa kluczową rolę odgrywają organi-
zacje pozarządowe, takie jak: OSP, WOPR, które wspierają zawodowe służ-
by lub je uzupełniają w specyficznych środowiskach – np. zbiorniki wodne. 

• W dziedzinie bezpieczeństwa będziemy:
 — Wspierać służby ratownicze poprzez programy doposażania w sprzęt, 

organizację ćwiczeń i szkoleń. 
 — Wdrażać programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych na temat pierw-

szej pomocy przedmedycznej i zasad bezpieczeństwa na drodze oraz 
podczas wypoczynku. 

 — Dążyć do zintensyfikowania inwestycji podnoszących poziom bezpie-
czeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

 — Będziemy wspierać i promować programy poprawy gospodarowania 
rolniczymi zasobami wodnymi (w tym małej retencji) oraz systemu regu-
lacji zasobów wodnych (melioracja). 

SPRAWNA ADMINISTRACJA 
I LEPSZE ZARZĄDZANIE 
W WIELKOPOLSCE 

Władza samorządowa to także sprawna administracja i lepsze zarzą-
dzanie. Poziom samorządowy wymaga nie tylko wizji i szerokiej perspek-
tywy rozwoju, ale także bezpośrednich dobrych działań. Dobry gospo-
darz zna swoich obywateli i ich potrzeby. W trosce o nasze Małe Ojczyzny 
konieczna jest stała poprawa jakości zarządzania i efektywności wydat-
kowania środków publicznych. Władza samorządowa musi być najbliżej 
mieszkańców w regionach każdego dnia, dając bezpośredni przykład 
dobrego rządzenia.

CO RZĄD ZROBIŁ, ABY USPRAWNIĆ ADMINISTRACJĘ

LEPSZE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH – Dzięki dynamicznym 
działaniom rządu w ciągu 2 lat udało się zdecydowanie przyśpieszyć reali-
zację programów finansowanych ze środków unijnych. Po wyborach par-
lamentarnych Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło analizę stanu wdraża-
nia funduszy unijnych na lata 2014 - 2020. Przeprowadzony audyt wykazał, 
że w porównaniu do innych państw opóźnienia sięgały nawet roku. 
Niektóre wskaźniki wykorzystania funduszy były bliskie zeru. W czerwcu 
2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan działań na rzecz zwiększenia efek-
tywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach umowy partner-
stwa”, który przyniósł zdecydowaną poprawę. 

Łącznie w ramach obecnej perspektywy budżetowej podpisano już po-
nad 25 tys. umów na dofinansowanie projektów z pieniędzy UE o wartości 
ponad 225,5 mld zł. Dodatkowo udało się zagospodarować 9 mld euro 
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pochodzących z poprzedniej perspektywy budżetowej na lata 2009-2013. 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z budżetu państwa zasiliło inwestycje 

współfinansowane ze środków unijnych programu regionalnego kwotą 
377,8 mln zł (dotychczas region wykorzystał 185,4 mln zł, tj. 49% środków 
zabezpieczonych przez stronę rządową). 

Kontrakt Terytorialny to zobowiązanie strony rządowej i samorządowej 
do realizacji przedsięwzięć służących wzmocnieniu potencjału regio-
nu oraz całego kraju. W porozumieniu tym, podpisanym przez marszałka 
województwa i ministra ds. rozwoju regionalnego, uzgodniono listę pro-
rozwojowych inwestycji w każdym województwie. Są to inwestycje m.in. 
w rozwój transportu, energetyki, ochrony zdrowia, kultury, środowiska 
oraz działania rewitalizacyjne.  

Polska z powodzeniem zakończyła także negocjacje w sprawie funduszy 
norweskich. Dzięki temu nasz kraj otrzyma 810 mln euro, które zostaną przezna-
czone m.in. na ochronę środowiska i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Niestety, znacznie wolniej niż programy krajowe realizowane były progra-
my regionalne, za które odpowiadają samorządy wojewódzkie. Szacuje się, 
że zagrożona jest kwota ok. 887 mln euro z programów regionalnych.

PAKIET DLA ŚREDNICH MIAST – Na 255 polskich miast posiadających status 
średnich aż 122 ośrodki według analiz przeprowadzonych przez PAN, są za-
grożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Ponad 2 mld zł przeznaczo-
ne na wsparcie w ramach programu zostaną przekazane na cele związane 
z inwestycjami publicznymi, wspieranie efektywności energetycznej czy też 
tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Pakiet dla Miast Średnich jest 
krokiem milowym na rzecz wyrównywania szans rozwojowych wszystkich ob-
szarów kraju. W województwie wielkopolskim „Pakietem dla Miast Średnich” 
objęto miasta: Pleszew, Złotów, Chodzież, Szamotuły, Oborniki, Koło, Krotoszyn, 
Konin, Turek, Piła, Gniezno, Wągrowiec, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Rawicz, Ostrów 
Wielkopolski, Września, Kościan, Śrem, Leszno, Środa Wielkopolska, Luboń, Swa-
rzędz.

Jako jeden z projektów strategicznych SOR został opracowany Pakiet dzia-
łań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Pakietem 
dla miast średnich zostały objęte 24 miasta średnie z woj. wielkopolskiego, 
z których 7 uznawanych jest za miasta tracące funkcje społeczno-gospodar-
cze (Konin, Koło, Złotów, Turek, Piła, Gniezno i Pleszew).

W ramach inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do spotkań przedin-
westycyjnych z województwa wielkopolskiego projekty zgłosiło 15 miast śred-
nich: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Luboń, Ostrów Wielkopolski, 
Piła, Pleszew, Swarzędz, Śrem, Wągrowiec, Września, Złotów.

Jednym z przykładów wsparcia horyzontalnego dla miast (bez względu 
na ich wielkość) jest projekt strategiczny SOR – „Partnerska Inicjatywa Miast” 
(PIM). Ważnym aspektem działania PIM jest zaangażowanie miast w tworzenie 
polityk na szczeblu regionalnym, krajowym, a nawet europejskim dotyczących 
zrównoważonego rozwoju miast. W październiku 2017 r. uruchomiono trzy sieci 
tematyczne PIM ds.: jakości powietrza, rewitalizacji oraz mobilności miejskiej, 
które są podstawowym mechanizmem działania PIM. Wszystkie sieci, oprócz 
wymiany doświadczeń, pracują obecnie nad tzw. Miejskimi Inicjatywami Dzia-
łań (MID), które będą zawierać konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych 
wcześniej wyzwań lub problemów lokalnych. Finalnym efektem pracy sieci bę-
dzie „Plan Ulepszeń”, który jest dokumentem zawierającym zbiór rekomenda-
cji do prowadzenia polityk krajowych powiązanych z obszarem tematycznym 
danej Sieci.

Trzy miasta z województwa wielkopolskiego zostały zakwalifikowane do 
udziału w projekcie. Rawicz i Bojanowo uczestnicząc w pracach sieci „Ja-
kość powietrza” we współpracy z innymi miastami zlokalizowanymi w sąsiedz-
twie drogi ekspresowej S5 pragną stworzyć program funkcjonalno–użytkowy 
dla wykorzystania infrastruktury transportowej, ww. inwestycji na rzecz komu-
nikacji zeroemisyjnej oraz wypracować zasady służące ograniczaniu niskiej 
emisji ze źródeł grzewczych na swoim terenie. Opalenica w ramach prac tej 
samej sieci pragnie wypracować efektywne narzędzia służące do systema-
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tycznej edukacji społeczeństwa odnośnie do zagadnień środowiskowych 
oraz opracować na poziomie gminy zachęty do proekologicznych zachowań 
w kwestii wykorzystywanych źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych.

MIiR aktywnie wspomaga samorządy w działaniach rewitalizacyjnych. 
Inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo to m.in. konkursy dotacji dla gmin 
na przygotowanie programów rewitalizacji realizowane we współpracy z urzę-
dami marszałkowskimi, konkurs dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, pro-
jekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji – stanowiące część wdrożeniową pro-
jektu strategicznego SOR pt. „Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów 
w programowaniu i realizacji rewitalizacji”.

W wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego ujętych jest 140 programów. Z tego konkursach zor-
ganizowanych przez urząd marszałkowski dotację otrzymało 116 gmin. Łączna 
kwota wypłaconych dotacji wyniosła 4,9 mln zł.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Przywiązujemy duże znaczenie do odpowiedniego wykorzystania funduszy 
europejskich oraz do solidaryzmu społecznego i terytorialnego. Rolą samorzą-
du województwa jest maksymalne wykorzystanie dostępnych funduszy oraz 
rozliczenie zakontraktowanych środków. Równocześnie wysiłek nadal jest ukie-
runkowany na wynegocjowanie maksymalnej, dostępnej puli z „nowego roz-
dania” na te obszary, które dla rozwoju województwa są strategiczne. 

Pod względem wartości wniosków o dofinansowanie województwo wielko-
polskie zajmuje 1 miejsce. Wkład UE w złożonych wnioskach o dofinansowa-
nie wynosi 12 mld zł, co stanowi 115% alokacji. Pod względem podpisanych 
umów województwo wielkopolskie zajmuje 3 miejsce – podpisanych zostało 
2 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 6,7 mld zł, co stanowi 64% alokacji, 
podczas gdy średnie wykorzystanie alokacji w podpisanych w RPO umowach 

jest na poziomie 57%. Dostrzegamy jednak trudności w wykorzystaniu w pełni 
środków pomocowych: brak właściwej współpracy urzędu z beneficjentami, 
tworzenie nadmiernych regulacji, straty po stronie beneficjentów na skutek 
utraty dofinansowania projektów i niewykorzystywania środków w Polsce. 

Podstawowym założeniem jest zrównoważony i solidarny rozwój wszystkich 
części terytorium województwa (zapobiegający marginalizacji terenów mniej 
zamożnych czy mniej uprzemysłowionych).

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI, ABY POPRAWIĆ 
JAKOŚCI ADMINISTRACJI W WIELKOPOLSCE

• W zakresie działań skierowanych do mieszkańców będziemy:
 — Wspierać rozbudowę infrastruktury komunalnej na terenach wiejskich 

(wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, gazyfikacja).
 — Porządkować funkcjonowanie instytucji podległych samorządowi woje-

wództwa oraz sposób gospodarowania majątkiem, by środki publiczne 
efektywnie służyły rozwojowi gospodarczemu regionu. 

 — Rozszerzać dostępność sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej 
dla jak największej liczby mieszkańców regionu. Wykorzystamy w tym 
celu wszelkie możliwe źródła finansowania, począwszy od środków z UE.

 — Podejmować działania na rzecz większego udziału w produkcji energii 
z odnawialnych źródeł energii, w tym takich jak geotermia i biomasa.

• Aby maksymalnie wykorzystać szansę na rozwój regionu dzięki funduszom 
unijnym planujemy:

 — Wprowadzenie zarządzania jakością i efektywnością w departamen-
tach zajmujących się środkami UE.

 — Wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej.
 — Połączenie departamentów Wdrażania Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego i Wdrażania Programu Regionalnego.
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