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Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce Raport Roczny z działalności Stowarzyszenia w roku 2021. Był to czas pełen 
wyzwań i licznych przedsięwzięć, które miały na celu wsparcie środowiska samorządowego. Był to ko-
lejny rok zmagań z pandemią, która w dużej mierze ogniskowała codzienne wysiłki wielkopolskich sa-
morządów lokalnych. 

Dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski był to przede wszystkim rok zaangażowania legisla-
cyjnego. W ramach świetnie funkcjonującego Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządo-
wych, które współtworzymy, mogliśmy angażować się skutecznie w liczne inicjatywy. Szczególnie zau-
ważalna była stała obecność na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
oraz jej zespołów tematycznych, co pozwoliło na uczestniczenie w ważnych dyskusjach, prezentację 
naszego punktu widzenia, ale przede wszystkim informowania na bieżąco wielkopolskich JST o plano-
wanych zmianach i kierunkach nowelizacji i reform.  

Miniony rok to również dobra komunikacja wewnętrzna z naszymi członkami. Dzięki propozycjom 
podjęcia działań interwencyjnych oraz zasygnalizowania najbardziej palących problemów, w pewnych 
przypadkach nasze wysiłki przyniosły zamierzony efekt i oczekiwane zmiany. Na takiej współpracy za-
leży nam najbardziej, ponieważ nasza struktura powstała w celu podejmowania ważnych interwencji 
na szczeblu regionalnym i krajowym.  

Rok 2021 to również czas realizacji wielu istotnych i atrakcyjnych dla środowisk szkoleń, przede 
wszystkim w trybie wideokonferencji. Realizując to działanie staraliśmy się odpowiadać na bieżące 
zapotrzebowania JST, wynikające z dynamicznych zmian w przestrzeni legislacyjnej, wykorzystując do 
współpracy najwyższej klasy ekspertów oraz doświadczonych samorządowców.  

W 2021 roku upłynęło 10 lat od momentu rozpoczęcia mojej służby jako Przewodniczącego SGiPW. 
Obserwując wyzwania i potrzeby środowiska samorządowego z perspektywy dekady widzę, jak wiele 
jeszcze przed nami do zrobienia, a także jak ważną rolę pełni zdecentralizowany samorząd lokalny, 
szczególnie w działaniach rozwojowych oraz sytuacjach kryzysowych. Podchodząc do tych wyzwań  
z niesłabnącą pasją i zaangażowaniem, dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i liczę na jesz-
cze większą aktywność w bieżącym 2022 roku.     



O Stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organi-
zacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku  
i skupia 120 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. 

Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne 
ośrodki miejskie jak Poznań, Gniezno, Ka-
lisz, Konin, Leszno, Piła i Ostrów Wielkopol-
ski. 

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji 
poszczególnych szczebli samorządu teryto-
rialnego. Stanowi forum wymiany doświad-
czeń i inicjatyw skierowanych na rozwój 
Wielkopolski. 

Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują: 

➢ reprezentowanie interesów człon-
ków Stowarzyszenia wobec central-
nych i wojewódzkich orga-
nów państwowych oraz 
samorządowych, 

➢ inicjowanie i wspieranie 
przedsięwzięć w dziedzinie 
aktywności społeczeństwa 
obywatelskiego, 

➢ inicjowanie i wspieranie 
przedsięwzięć w dziedzinie 
nauki, kultury i ochrony 
zdrowia, ochrony środowiska, zrów-
noważonego rozwoju, 

➢ inicjowanie i wspieranie działań ma-
jących na celu rozwój gospodar-
czy Wielkopolski, w szczególności po-
przez pomoc samorządom w przygo-
towaniu i promocji oferty inwestycyj-
nej oraz pozyskiwania inwestorów, 

➢ wspieranie członków Stowarzyszenia 
w korzystaniu z programów Unii Euro-
pejskiej, 

➢ rozwijanie kontaktów i współdziałanie  
z wojewodą, samorządem wojewódz-
twa wielkopolskiego oraz z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami 

zrzeszającymi wspólnoty lokalne, 

➢ inicjowanie i wspieranie współpracy  
z innymi regionami w kraju i zagrani-
cą, 

➢ popularyzowanie wiedzy na temat 
Wielkopolski. 

Od 2002 roku Stowarzyszenie prowadzi 
Centrum Obsługi Inwestora, powstałe na 
mocy umowy pomiędzy Polską Agencją In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych (dziś PA-
IH) i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. Do głównych zadań COI nale-

ży m.in.: lobbing i promocja re-
gionu, jako miejsca atrakcyjnego 
inwestycyjnie i przyjaznego in-
westorom, wspieranie wielko-
polskich samorządów przy two-
rzeniu atrakcyjnej oferty inwesty-
cyjnej, wspieranie potencjalnych 
inwestorów zagranicznych w sko-
rzystaniu z oferty inwestycyjnej, 
prowadzenie bazy danych tere-
nów inwestycyjnych.  

W 2013 roku z inicjatywy Stowarzyszenia 
powołano do życia Ogólnopolskie Porozu-
mienie Organizacji Samorządowych, które-
go celem jest wzmocnienie działań lobbin-
gowych na rzecz JST. Porozumienie powsta-
ło z myślą o stworzeniu platformy wymiany 
dobrych praktyk i doświadczeń, a jego re-
zultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz 
inicjatyw samorządowych. Podstawo-
wą wartością porozumienia, które podpisa-
ło 11 regionalnych korporacji   jest zjedno-
czenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierun-
kowanie poszczególnych podmiotów na 
konkretną problematykę.  



Skład Zarządu w latach 2019-2024 



Skład Komisji Rewizyjnej i Biura SGiPW  
w latach 2019-2024 
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Rok 2021 był trzecim rokiem działalności 
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski, wybranego 13 marca 2019 r., 
na czele z Przewodniczącym Jackiem Gur-
szem – Burmistrzem Miasta Chodzieży. 

W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzy-
szenia zebrał się 8 razy (6 razy w formule 
wideokonferencji, 2 razy w trybie stacjonar-
nym ) i podjął 5 uchwał. Pozostałe decyzje 
miały formę postanowień. W posiedzeniach 
uczestniczyli jego członkowie, zapraszani 
przez Zarząd goście oraz dyrektor biura 
i pracownicy merytoryczni. Decyzje Zarządu 
realizowane były przez pracowników biura 
Stowarzyszenia, czego efektem były wszyst-
kie działania podejmowane w 2019 r. 

Wykonane w 2021 r. uchwały Zjazdu:  

➢  Nr I/1/2021/H w sprawie udzielenia Za-

rządowi Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Wielkopolski absolutorium za dzia-
łalność w 2020 r., 

➢ Nr I/2/2021/H w sprawie przyjęcia planu 
pracy Stowarzyszenia, 

➢ Nr I/3/2021/H w sprawie budżetu Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Wielko-
polski, 

➢ Nr I/4/2021/H w sprawie: wnioskowanie 
o włączenie do grupy szczepień pracow-
ników USC oraz członków gminnych  
i powiatowych centrów zarządzania kry-
zysowego, 

➢ Nr I/5/2021/H w sprawie: wnioskowanie 
do PRM o przyspieszenie decyzji w spra-
wie realizacji działań w ramach RFRD, 

➢ Nr I/6/2021/H w sprawie: wnioskowanie 

Podział kompetencji członków Zarządu SGiPW 

Jacek Gursz 
odpowiada za kontakty zewnętrzne, zwłaszcza za współpracę z Wojewodą Wielkopolskim 

i Marszałkiem Województwa oraz działanie Centrum Obsługi Inwestora 

Grzegorz Ganowicz 
nadzoruje sprawy związane z oświatą, kulturą  i sportem oraz prace Komisji Spraw Spo-

łecznych, Oświaty i Kultury 

Adam Lewandowski 
nadzoruje prace Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski oraz koordynuje 

współpracę ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i Związkiem Miast Polskich 

Ryszard Nawrocki 
nadzoruje kwestie pozyskiwania nowych członków do Stowarzyszenia oraz prace Komisji 

Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich 

Marcin Wojtkowiak 
odpowiada za przygotowanie budżetu i gospodarkę finansami Stowarzyszenia, współpra-

cuje też z Komisją Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich 

Małgorzata  Machalska 
ściśle współpracując z dyrektorem biura organizuje prace Zarządu  i nadzoruje wydawnic-

twa, współpracuje z Komisją ds. Powiatów 

Ryszard Kurp 
odpowiada za realizację zadań związanych z opieką  zdrowotną, pracą  

Komisji ds. Powiatów oraz kontakty z WOKISS i Związkiem Powiatów Polskich 

Grzegorz Kubik 
współpracuje z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski oraz nadzoruje 

działania Centrum Obsługi Inwestora  

Marian Szkudlarek nadzoruje prace Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich  

Prace Zarządu  



 

Reprezentowanie wielkopolskich samorządów 

Pandemia, która pojawiła się w 2019 
roku i trwała z różną dynamiką w 2021 
roku w naszym kraju, wywołała liczne 
problemy dla funkcjonowania JST, co 
bardzo mocno zaktywizowało również 
działania Stowarzyszenia. Oprócz zor-
ganizowanych szkoleń i webinariów, 
realizowane były liczne spotkania  
i konsultacje, w efekcie których podej-
mowanych było bardzo wiele stano-
wisk, a także próśb o doprecyzowanie  
i interpretację prawną.  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski w 2021 roku interweniowało 
40 razy w kwestiach dotyczących pan-
demii COVID-19, realizacji Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządo-
wego Funduszu Polski Ład, ubiegania 
się o pieniądze z funduszy europej-
skich, spraw społecznych tj. Program 
500+, gospodarki odpadami w gmi-
nach, wynagrodzenia pracowników 
samorządowych i wielu innych. Pełna 
lista interwencji dostępna jest  na stro-
nie  www.sgipw.wlkp.pl.  
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40 interwencji  
w sprawach dotyczących  
samorządów lokalnych 

do PRM o weryfikację skali spadku przy-
chodu JST w obliczu zwolnień i ulg inwe-
stycyjnych na terenach wiejskich, 

➢ Nr I/7/2021/H w sprawie: wnioskowanie 
do PRM o zapewnienie rekompensaty 
finansowej da JST w wypadku zwiększe-
nia kwoty wolnej od podatku.  

Poszczególni członkowie Zarządu odpo-

wiedzialni są za realizację zadań zgodnie  
z ustalonym w 2021 r. podziałem kompe-
tencji.    



Współpraca z regionalnymi korporacjami  

samorządowymi 

Rok 2021 był ważnym czasem dla trwałości 
projektu Ogólnopolskiego Porozumienia 
Organizacji Samorządowych (OPOS), obfitu-
jący w istotne działania na rzecz środowiska 
samorządowego. Przewodnictwo w organi-
zacji sprawowały: Śląski Związek Gmin  
i Powiatów (1.01 – 30.06. 2021 r.) oraz 
Związek Gmin Lubelszczyzny (1.07  
– 31.12.2021 r.).  

Rok 2021 był rokiem specyficznym, w któ-
rym wciąż istotną rolę odgrywała pande-
mia, jak i również ograniczenia prawne  
z niej wynikające. Sytuacja ta spowodowała 
uszczuplenia części dochodów JST, przy jed-
noczesnym wzroście zobowiązań finanso-
wych i organizacyjnych. To okazało się du-
żym wyzwaniem dla środowiska samorzą-
dowego. OPOS starał się wpływać i komen-
tować propozycje rządowe, współpracując  
z innymi organizacjami samorządowymi. 
Wytrwałość we współpracy i konsekwencja 
w formułowanych argumentach, pozwoliła 
uniknąć najbardziej niekorzystnych dla JST 
rozwiązań.  

W 2021 r. inicjatywa OPOS kontynuowała 
swoją aktywność w obradach kluczowej dla 

przestrzeni prawnej samorządu terytorial-
nego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Przedstawiciele organizacji 
regionalnych są regularnie obecni na po-
wyższych spotkaniach i wspólnie z organiza-
cjami ogólnopolskimi, wpływają na kształt 
legislacyjny środowiska samorządowego. 
Pojawiły się głosy, że należy podjąć próbę 
umocowania OPOS-u w pracach KWRiST na 
podobnych zasadach jak inne samorządowe 
organizacje ogólnopolskie, jednak ze wzglę-
du na niskie prawdopodobieństwo skutecz-
ności, postanowiono pozostawić tę kwestię 
na obecnym poziomie.  

W ramach OPOS, oprócz propozycji meryto-
rycznych związanych z funkcjonowaniem 
samorządów,  SGiPW kontynuowało  działa-
nia związane z identyfikacją Ogólnopolskie-
go Porozumienia Organizacji Samorządo-
wych. Administrowana była strona interne-
towa www.opos.info, która gromadzi aktu-
alny dorobek inicjatywy oraz dokumentuje 
bieżące działania. OPOS jest również obec-
ny w mediach społecznościowych. W obu 
przypadkach działania te prowadzi biuro 
SGiPW. 

www.opos.info 
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Stanowiska podjęte przez OPOS w 2021 r. 
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Przy organizacji seminariów SGiPW  
w 2021 roku współpracowało z szere-
giem instytucji publicznych tj. Minister-
stwo Klimatu i Środowiska, Minister-
stwem Rodziny i Polityki Społecznej, 
Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, 
Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, czy Regionalną 
Izbą Obrachunkową w Poznaniu. Z pod-
miotów prywatnych naszymi głównymi 
partnerami w tym obszarze są dr Kry-
stian Ziemski &Partners Kancelaria 
Prawna, Wielkopolska Akademia Nauki  
i Rozwoju, ProPolis Consulting, Deloitte 
Doradztwo Podatkowe Dąbkowski  
i Wspólnicy sp. k. oraz Kancelaria Gniat-
kowski. Przy pojedynczych inicjatywach 
współpracowaliśmy z Instytutem Ochro-
ny Środowiska - Państwowy Instytut Ba-
dawczy, Centrum Bezpieczeństwa Infor-
matycznego, Instytutem Badań Eduka-
cyjnych, a także szeregiem samorządów 
lokalnych. 

Organizacja szkoleń i konferencji w 2021 
roku była znacząco utrudniona. W więk-
szości przypadków, podobnie jak w roku 
2020, spotkania realizowane były w for-
mule wideokonferencji.  

 
Poniższa tabela prezentuje zrealizowane inicjatywy szkoleniowe (na 
czerwono w formule stacjonarnej). Nasze działania wypełniały rów-
nież konsultacje, dyskusje i wymiana doświadczeń dotycząca bieżą-
cych problemów w walce z pandemią, które ze względu na swoją 
specyfikę, nie zostały opisane w zestawieniu, stanowiły jednak 
istotny element działań bieżących. 

16 
spotkań  

szkoleniowych 



Tabela 1. Konferencje i seminaria  organizowane przez SGiPW w 2021 roku 

Lp. Konferencje, seminaria organizowane przez SGiPW w 2021 r. 
Termin  

realizacji 

1. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalny- 28 stycznia 

2. Rozliczanie VAT w JST – nowości, zasady, praktyka  4 lutego 

3.  Wyzwania i narzędzia realizacji nowoczesnej edukacji  11 lutego 

4. Program wieloletni „SENIOR +” – podsumowanie, zasady i per- 26 lutego 

5.  Zintegrowany System Kwalifikacji w odniesieniu do działalności 14 kwietnia 

6. 
Raport o stanie JST – procedura rozpatrywania w praktyce oraz w 
orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych  26 kwietnia 

7. Zmienna rzeczywistość sportowa w świetle aktualnych obostrzeń  27 kwietnia 

8. Usuwanie azbestu – współpraca międzyinstytucjonalna i źródła 14 maja 

9. Optymalizacja systemów odpadowych – stawki, metody, in-house 31 maja 

10. Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie   23 lipca 

11. Tworzenie nowych miejsc żłobkowych z programu Maluch+ 28 lipca 

12. Nowa polityka społeczna – zmiany przepisów prawa, plany i kie- 30 lipca 

13. Gminny Program Rewitalizacji na miarę każdej JST  7 września 

14. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz ustawa 20 września 

15. Seria 5 webinariów n.t. cyberbezpieczeństwa w JST  Wrzesień/
październik 

16. Przejrzysty opis projektu zwiększa szanse na uzyskanie dofinanso- 12 października 



 XXV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce 

Działania cykliczne i realizowane projekty 

 
XXV edycja Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce, podobnie jak poprzednia,  
z uwagi na pandemię COVID-19 została 
w całości przeprowadzona w formule 
zdalnej. 

 Przygotowanych i przekazanych zo-
stało 125 dyplomów i nagrody dla 
laureatów Konkursu oraz dyplomy 
dla finalistów (34 szt.). Dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów do elimi-
nacji przygotowano 76 dyplomów. 
Wszyscy uczniowie (laureaci oraz fi-
naliści), a także nauczyciele, z uwagi 
na panującą pandemię, dyplomy  
i nagrody otrzymali za pośrednic-
twem poczty polskiej. 

XXV edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopol-
sce została objęta patronatem honoro-
wym Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego oraz Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. 

Projekt był współfinansowany ze środ-
ków Samorządu Województwa Wielko-
polskiego

 
W etapie szkolnym udział wzięło pond 

600 uczestników z 85 szkół. 

Do kolejnego, powiatowego etapu 

zakwalifikowało się 412 młodych 

Wielkopolan.  W etapie rejonowym, 

uczestniczyło 294  zawodników,  

a w finale wojewódzkim startowało 

161 uczniów.  

 
Tytuł „Laureata XXV Konkursu 

Wiedzy o Wielkopolsce  

otrzymało 125 uczniów.  
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 Ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego  
 Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia 

 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski we współpracy z partnerami: 
Wielkopolskim Muzeum Niepodległo-
ści w Poznaniu, Instytutem Pamięci 
Narodowej Oddział w Poznaniu, Towa-
rzystwem Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918–1919, Fundacją Zakła-
dy Kórnickie i Muzeum Narodowym  
w Poznaniu włączyło się w szczytną 
ideę doprowadzenia do ustanowienia 
dnia 27 grudnia świętem państwowym  
i świętem wszystkich Polaków. Nasz 
wspólny wysiłek i zaangażowanie miały 
na celu upamiętnienie Powstania Wiel-
kopolskiego, które jest naszą chlubą  
i dumą, bo zdecydowało o kształcie  
II Rzeczpospolitej i przyniosło upra-
gnioną wolność. 

 
Nasze działania spotkały się z olbrzy-
mim poparciem społecznym, a także 
wyrażonym w formie uchwał i pism 
wsparcia dla idei ze strony ponad 100 
JST. Tak umotywowana inicjatywa zo-
stała przedstawiona Prezydentowi RP 
w formule prośby podjęcia inicjatywy 
ustawodawczej, co zaowocowało jed-
nogłośnym przyjęciem przez Parlament 
28 października ustawy o ustanowieniu 
Narodowego Dnia Zwycięskiego Po-
wstania Wielkopolskiego. 

 

Osobom publicznym oraz samorządom, 
które oficjalnie poparły starania o ustano-
wienie 27 grudnia świętem państwowym 
inicjatorzy nadali tytuł AMBASADORA NA-
RODOWEGO DNIA ZWYCIĘSKIEGO PO-
WSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919. 
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 Projekt: Małe Kino Społecznościowe szansą na  
 rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich  
 SGiPW 

 
Po sukcesie jakim zakończył się projekt budowy czterech 
Małych Kin Społecznościowych w Mieścisku, Rychwale, 
Starym Mieście i Strzałkowie zadecydowano o ponownym 
wzięciu udziału w naborze wniosków WRPO, w poddziała-
niu 4.4.1, dedykowanym Małym Kinom Społecznościo-
wym, wspólnie z większą ilością samorządów z regionu. 
Do Stowarzyszenia dołączyło pierwotnie 26 samorządów. 
Ostatecznie projekt kończy 19 jednostek. 

 Projekt obejmuje przystosowanie pomieszczenia 
(instalacje, wymianę okien i drzwi na tłumiące ha-
łas, budowę podestów na fotele kinowe, rolet, za-
ciemnienia i wytłumienia itp.), a także jego wypo-
sażenie (fotele, sprzęt audiowizualny, okablowa-
nie, klimatyzacja). Widzowie będą mogli cieszyć się 
obrazem w jakości 4K i dźwiękiem emitowanym  
w systemie Dolby Atmos. 

 
31 maja 2019 r. podpisano umowę  
o dofinansowanie. Partnerzy prowa-
dzą własne procedury wyłaniania wy-
konawców, dostosowując pomieszcze-
nia do najwyższej jakości sal kinowych. 
Zdecydowana większość kin już została 
otwarta i działa bardzo sprawnie, or-
ganizując życie kulturalne lokalnych 
społeczności. Projekt potrwa do końca 
czerwca 2022 r. 

Całkowita wartość projektu: 5 797 642,17 zł  

Wartość dofinansowania: 3 140 896,77 zł 
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 Projekt: DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST  
 województwa wielkopolskiego  

 W lutym 2021 roku, wspólnie z firmą MTD 
Consulting Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski rozpoczęło pierwsze działania 
w ramach projektu: „DOSTĘPNOŚĆ PLUS  
w urzędach JST województwa wielkopolskie-
go”, ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, reali-
zowanym w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-
2020. SGiPW jest partnerem wspierającym 
projekt, odpowiedzialnym za rekrutację  
uczestników szkoleń. 

 
Celem projektu jest podniesienie poziomu 
przygotowania 68 JST z województwa wiel-
kopolskiego do zapewnienia dostępności 
urzędów administracji publicznej dla osób  
z niepełnosprawnościami poprzez wdroże-
nie wniosków i rekomendacji dotyczących 
dostosowania procedur obsługi klienta ze 
szczególnymi potrzebami w 68 wielkopol-
skich samorządach, a także podniesienie 
kompetencji ich pracowników samorządo-
wych w ramach szkoleń 136 osób z zakresu 
stosowania rozwiązań ułatwiających zatrud-
nianie os. z niepełnosprawnościami i 136 
koordynatorów dostępności w terminie do 
30.04.2022 r.  

Całkowita wartość projektu: 2 624 098,98 zł 

Kwota dofinansowania z UE: 2 624 098,98 zł Fo
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Centrum Obsługi Inwestora 

Projekty inwestycyjne 

Najistotniejszym elementem funkcjonowa-
nia Centrum Obsługi Inwestora jest realiza-
cja projektów inwestycyjnych. Dzięki bliskiej 
współpracy z wielkopolskimi samorządami, 
zrealizowanych zostało 29 projektów . 
Wśród potencjalnych inwestorów domino-
wali przedstawiciele branż spożywczych, 
chemicznych, farmaceutycznych, a także 
firm produkcyjnych związanych z branżą 
samochodową. Oprócz inwestorów nie-
mieckich, brytyjskich, czy amerykańskich, 
blisko połowa zapytań kierowana była ze 
strony inwestorów chińskich, których coraz 
większe zainteresowanie regionem można 
śmiało odnotować.  

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora, 
na podstawie oczekiwań przedsiębiorców, 

formułowało ofertę na podstawie materia-
łów przygotowanych przez wielkopolskie 
samorządy lokalne. Biorąc pod uwagę ów 
fakt, do projektów najczęściej angażowane 
były lokalizacje zlokalizowane w: Czempi-
niu, Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Kleszcze-
wie, Lesznie, Nekli, Obornikach, Pile, Pnie-
wach, Przygodzicach, Rawiczu, Słupcy, Sta-
rym Mieście, Stęszewie, Strzałkowie, Śre-
mie, Tarnowie Podgórnym, Turku i Wrześni. 

Należy podkreślić przy każdym z projektów 
silne zaangażowanie pracowników urzędów 
oraz włodarzy. Mamy nadzieję, że proinwe-
stycyjna postawa oraz profesjonalne przy-
gotowanie kadr, przyniesie niebawem efek-
ty w postaci lokalizacji kapitału. 

Certyfikacja Wielkopolskiego COI 

Po kilkuletniej przerwie w 2021 roku prze-
prowadzona została certyfikacja całej sieci 

Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora, 
również poznańskiego funkcjonującego  

 

Zadaniem COI jest wspomaganie gmin i powia-
tów w zakresie rozwoju gospodarczego w ścisłej 
współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu 
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego. COI zajmuje się wdrażaniem 
działań promocyjnych na rzecz Wielkopolski jako 
obszaru przyjaznego inwestorom oraz profesjo-
nalną obsługą bazy wielkopolskich terenów in-
westycyjnych. Centrum współpracuje bezpośred-
nio z jednostkami samorządu terytorialnego ofe-
rującymi tereny inwestycyjne. Koordynatorzy COI 
odwiedzają gminy i powiaty zainteresowane 
ulepszeniem i wypromowaniem swojej oferty 
inwestycyjnej.  



w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. Nasza jednostka przeszła całą 
drobiazgową procedurę, składającą się  
z kilku etapów, uzyskując bardzo wysoka 
ocenę PAIH.  

 IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt  
 na Medal” - 2021  

Jesteśmy jedynym  
w regionie, oficjalnym,  
certyfikowanym  
partnerem Polskiej 
Agencji Inwestycji  
i Handlu. 

 W ubiegłym roku odbyła się dziewiąta edycja Ogólno-
polskiego Konkursu „Grunt na Medal” - 2021, organizo-
wanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) 
we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regio-
nalnymi Centrami Obsługi Inwestora. O tytuł najbar-
dziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 
gmin w całym kraju, które zaprezentowały łącznie 164 
oferty.  

 Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Mini-
sterstwa Rozwoju i Technologii. Celem „Gruntu 
na medal” organizowanego od 2005 r. jest identyfikacja 
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dedykowanych 
działalności przemysłowo-produkcyjnej i ich szeroka pro-
mocja. 

 W województwie wielkopolskim zwycięzcą zostało Miasto Leszno 
z terenem Strefa Inwestycyjna I.D.E.A. - 2,69 ha.  

 Województwo wielkopolskie było liderem, jeśli chodzi o ilość zgłoszo-
nych do konkursu ofert. W naszym regionie samorządy zgłosiły łącz-
nie 19 terenów. Tuż za nami było województwo dolnośląskie - 18 
ofert.  



 

Targi Annual Investment Meeting w Dubaju Fot. SGiPW 

Gala zakończenia IX Konkursu Grunt na Medal 2021 oraz regionalna uroczystość zakończenia Konkursu Fot. SGiPW 



 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
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Wielkopolski Fundusz Rozwoju 

Wielkopolski 
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Nożnej 

Stowarzyszenie  
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Związek Gmin Lubelszczyzny 
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Podkarpackie Stowarzyszenie 

Samorządów Terytorialnych 

Stowarzyszenie Gmin Regionu 

Południowo-Zachodniego  
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Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna 
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Sprawy członkowskie 

Na koniec 2021 r. do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski należało 120 gmin i 14 
powiatów. Nowymi członkami organizacji w roku 2021 zostały Gmina Powidz i Miasto 
Leszno. 






