
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 25. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 
Podregion sądecki według wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca należy do sześciu 

najbiedniejszych w kraju. PKB na Sądecczyźnie równa się 1/6 zysków, jakie wypracowuje Warszawa, i 1/3 
PKB Krakowa. W celu monitorowania różnic rozwojowych regionów w Unii Europejskiej utworzono 66 
podregionów, statystycznych jednostek terytorialnych, tak zwanych NTS 3, które nie mają odpowiednika w 
podziale administracyjnym i stanowią szczebel pośredni pomiędzy podziałem na województwa i powiaty. 
Sześć najzamożniejszych podregionów w Polsce stanowią: Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków oraz pod-
regiony tyski, katowicki i trójmiejski. Do sześciu najuboższych obok nowosądeckiego zaliczono podregiony: 
krośnieński, puławski, bialski, chełmsko-zamojski, przemyski. Dane za lata 1999, 2004 i średnia z lat 2008–
2010 pokazują, że rozwarstwienia te jeszcze rosną. Warszawa w latach 1999–2010 wytwarzała od 284% do 
298%, a Kraków od 150% do 155% PKB na jednego mieszkańca, zaś dla podregionu nowosądeckiego te 
wartości wynosiły od 56% do 60%. Naturalnym procesem jest, że zamożne regiony przyciągają nowych in-
westorów, którzy przyczyniają się do ich dalszego rozwoju. W uboższych działa odwrotny mechanizm. Poli-
tyka regionalna może równoważyć te dysproporcje poprzez wspieranie biedniejszych regionów, które prowa-
dzi do ich rozwoju gospodarczego. 

6 listopada minęły dwa miesiące od spotkania przedstawicieli Sądecczyzny, posłów i samorządowców, z 
Panią Minister. Spotkanie dotyczyło miejsca Sądecczyzny w założeniach Krajowej Polityki Miejskiej 2020. 
Uczestnicy spotkania wyjechali od Pani Minister z obietnicą, że przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy sytuacji związanej z przywołanym usytuowaniem Sądec-
czyzny wśród najuboższych sześciu podregionów w Polsce.  

Chcę zapytać, czy zostały już podjęte w tej sprawie jakiekolwiek działania, a jeśli tak, to jakie.  
Chcę także zapytać, w jaki sposób według Pani Minister Sądecczyzna może od roku 2013 osiągać wyższy 

wskaźnik PKB i czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało jakiekolwiek narzędzia wspierania 
rozwoju wspomnianych sześciu najuboższych podregionów w Polsce. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




