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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

W ostatnich tygodniach zarówno samorządowcy, jak i parlamentarzyści pochodzący z Wielkopolski 

z niepokojem śledzą proces podziału nowej transzy funduszy unijnych dla poszczególnych regionów. Dra-

styczne, bo 50-procentowe, obniżenie wysokości dotacji dla Wielkopolski jest tyleż zaskakujące, co niezro-

zumiałe. Od momentu, gdy Polska stała się beneficjentem funduszy europejskich, w Wielkopolsce środki te 

wykorzystywane są z najwyższą efektywnością. Poczynione za ich sprawą inwestycje w znaczącej większo-

ści przypadków nie mają też charakteru wyłącznie lokalnego, lecz usprawniają funkcjonowanie całego kraju. 

Częstokroć wpisują się też one w międzynarodowe projekty. O skuteczności i celowości podejmowanych 

przez wielkopolskie samorządy decyzji inwestycyjnych świadczą zarówno raporty rządowe, jak i niezależne 

analizy finansowe czy gospodarcze. Tym bardziej zaskakuje więc próba marginalizowania województwa, 

które w tak istotnym stopniu przyczynia się do sukcesu ekonomicznego całego kraju i staje się motorem cy-

wilizacyjnych zmian promieniujących na całą Polskę. 

Przyłączając się do apelu marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka, jak również 

mieszkańców Wielkopolski, zwracamy się do Pana Premiera o uwzględnienie faktu uszczuplenia środków 

dla regionu w pierwszym rozdaniu i wyrównanie tych strat przy podziale pozostałych ponad 7 miliardów 

euro, które mają trafić do poszczególnych województw po kolejnych negocjacjach. 

Naszego kraju nie stać dziś na spowalnianie liderów rozwoju, gdyż skutkuje to w dłuższej perspektywie 

spowolnieniem również tych obszarów, które kopiują prekursorskie rozwiązania i projekty powstające 

w Wielkopolsce. Na przestrzeni lat Wielkopolska dowiodła także, że chętnie dzieli się wiedzą 

i doświadczeniem, że skutecznie wspomaga i promuje rodzimą przedsiębiorczość, również poza granicami 

kraju. Nierzadko wręcz, głównie dzięki cyklicznym targom branżowym, staje się furtką umożliwiającą zaist-

nienie polskich przedsiębiorstw w Europie i w innych częściach świata. Należy jednak pamiętać, że tak sku-

tecznie działający mechanizm inwestycyjny i promocyjny musi być odpowiednio zasilany. Inaczej trudno mu 

będzie utrzymać sprawność i efektywność na dotychczasowym poziomie. Dlatego też, nie umniejszając rangi 

i znaczenia innych regionów, możemy z całą mocą stwierdzić, że właściwe wsparcie finansowe województwa 

wielkopolskiego leży w żywotnym interesie polskiej gospodarki i jest istotne dla wizerunku naszego kraju 

jako wiarygodnego partnera biznesowego w relacjach międzynarodowych. 
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