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METODYKA

� Cel: jak samorządowcy postrzegają swoje gminy - jakie widzą w nich
potencjały i problemy?

� Przedmiot analizy: 27 dokumentów z obszaru Wielkopolski zachodniej, tj.
─ strategie rozwoju
─ programy rozwoju lokalnego
─ lokalne programy rewitalizacji.
Obszar Wielkopolski zachodniej: powiaty gostyński, grodziski, kościański,
leszczyński, m. Leszno, rawicki, wolsztyński.

� Obszar analizy: część diagnostyczna dokumentów, głównie SWOT.

� Narzędzia analityczne: dominujące przypadki w grupach tematycznych
─ dostępność przestrzenna, komunikacja,
─ gospodarka, kapitał ludzki,
─ wieś, rolnictwo,
─ środowisko, infrastruktura,
─ kultura, społeczeństwo.



DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA
KOMUNIKACJA

• Bliskość dużych ośrodków miejskich

• Powiązania komunikacyjne kolejowe i drogowe 

• Rozwinięta sieć dróg lokalnych, liczne ścieżki 

rowerowe

• Rozbudowująca się sieć internetowa

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Peryferyjne położenie względem Poznania 

• Niedostateczna oferta transportu zbiorowego 

• Zły stan techniczny części infrastruktury drogowej  

• Problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

• Punktowa lokalizacja ścieżek rowerowych  

• Niski stopień zinformatyzowania 

ŹRÓDŁO: Archiwum UMWW



GOSPODARKA 
KAPITAŁ LUDZKI

• Przedsiębiorczość i pracowitość mieszkańców

• Mała rotacyjność pracowników

• Niskie koszty siły roboczej

• Występowanie specjalnych stref ekonomicznych  

• Aktywna działalność IOB

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
• Niedostosowanie umiejętności zawodowych do 

potrzeb rynku pracy

• Niski poziom kultury innowacyjności 

• Niewystarczająca liczba terenów inwestycyjnych 

• Niski poziom CSR inwestorów (działań na rzecz 

miejscowości)

• Niskie płace 
ŹRÓDŁO: https://premium-consulting.pl/wp-content/uploads/2015/05/Leszno-900.jpg



WIEŚ 
ROLNICTWO

• Bogate tradycje rolnicze

• Wysoki potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych 

• Hodowla, przemysł spożywczy, tradycje sadowniczo-

ogrodnicze, produkcja biokomponentów

• Mechanizacja rolnictwa

• Grupy producenckie rolników  

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Słabo rozwinięta działalność pozarolnicza 

• Dominacja gospodarstw małoobszarowych

• Niska skłonność do wdrażania innowacji                     

w rolnictwie

ŹRÓDŁO: Archiwum UMWW



ŚRODOWISKO
INFRASTRUKTURA

• Bioróżnorodność 

• Duże zasoby wody pitnej

• Potencjał dla wykorzystywania OZE

• Uporządkowana gospodarka odpadami

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Problem suszy

• Zjawiska niskiej emisji 

• Niewystarczająca infrastruktura komunalna  

• Niska świadomość ekologiczna mieszkańców

• Rozwój rolnictwa wielkoobszarowego                            

i  intensywnego 

• Wysokie koszty inwestycji w wykorzystaniem OZE

ŹRÓDŁO: Archiwum UMWW



KULTURA
SPOŁECZEŃSTWO

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Bogata oferta kulturalna, turystyczna, sportowa 

• Lokalny patriotyzm

• Tradycje samoorganizacji  

• Rozwinięty sektor NGO, działalność LGD

• Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego

• Komfort życia codziennego 

• Fundusz sołecki

• Niewielka ilość atrakcyjnych miejsc przyrodniczych

• Zły stan obiektów, zaniedbana architektura centrów miast

• Indywidualizacja działań na poziomie gmin

• Niski poziom usług (profesjonalnych i amatorskich)                            

w dziedzinie kultury, sportu

• Niedostosowanie infrastruktury i usług do zmian 

demograficznych

• Uwidaczniające się problemy dezintegracji społecznej 

ŹRÓDŁO: Archiwum UMWW



SZANSE ZAGROŻENIA

• Możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych

• Partnerstwa międzygminne

• Rozwój nowych technologii

• Popyt na ekologiczną żywność, moda 

na zdrowy styl życia

• Eksploatacja węgla brunatnego 

• Marginalizacja obszarów 

peryferyjnych 

• Niska dochodowość produkcji rolnej

• Rosnące koszty budowy i utrzymania 

infrastruktury 

• Starzejące się społeczeństwo



Dla zaktualizowania informacji zostanie przesłana do 

Państwa ankieta dot. aktualnych potencjałów      
i barier rozwojowych. 

Bardzo prosimy o jej wypełnienie.
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