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1 Streszczenie 
Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów 
dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej jest dokumentem obejmującym swym 
zakresem okres do 2030 r. Powstała na zlecenie Urzędu Miasta Leszna w partnerstwie z 9 
samorządami Aglomeracji Leszczyńskiej. Stworzenie strategii gospodarczej dla OFAL jest próbą 
zacieśnienia współpracy między samorządami oraz koordynacji działań w jej obrębie. Wspólne 
rozwiązywanie problemów i wspomaganie rozwoju gospodarczego przyniesie więcej korzyści niż 
działania pojedynczych jednostek. Wyznaczenie kierunków rozwoju OFAL zostało poprzedzone 
szczegółową analizą sytuacji gospodarczej – zarówno na podstawie danych zastanych jak również 
wywiadów z przedsiębiorcami i innymi podmiotami. Na tej podstawie przeprowadzono prace 
prognostyczne, które doprowadziły do wyłonienia głównych celów, których realizacja zapewni rozwój 
gospodarczy i wzrost konkurencyjności. Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z każdej części 
dokumentu. 

Pierwsza część dokumentu dotyczy analizy sytuacji gospodarczej. Analizie poddano krajowe i 
regionalne dokumenty strategiczne w kontekście ich powiązań z kształtowaniem sytuacji 
gospodarczej OFAL. Kolejnym etapem była analiza desk research, która pozwoliła na zbadanie 
społecznych i gospodarczych uwarunkowań Aglomeracji. Informacje te, połączone z wynikami ankiet 
wśród przedsiębiorców oraz z wnioskami z wywiadów z czołowymi podmiotami życia gospodarczego 
OFAL pozwoliły na wskazanie najważniejszych mocnych stron OFAL oraz problemów, którym 
Aglomeracja musi sprostać. Wśród najważniejszych zalet znalazło się korzystne położenie i połączenia 
komunikacyjne, niskie bezrobocie oraz wysoka kultura pracy i jakość życia. Do głównych problemów 
OFAL zaliczono niską innowacyjność i rozwój technologiczny, niewielką liczbę inwestorów czy 
niedostosowanie systemu edukacji do lokalnego rynku pracy. Dodatkowo wykonano audyt terenów 
inwestycyjnych, w którym znalazły się tereny w granicach poszczególnych gmin, które mają stanowić 
ofertę inwestycyjną całego OFAL. Dalsza część prognostyczna została oparta na wynikach diagnozy – 
zdefiniowano cele i projekty, których realizacja ma niwelować problemy w oparciu o mocne strony.  

Wyniki prac prognostycznych przedstawione zostały w trzech częściach, jako plan rozwoju 
gospodarczego, plan rozwoju stref inwestycyjnych oraz plan promocji stref inwestycyjnych.  W planie 
rozwoju gospodarczego wskazano trzy główne cele strategiczne, odnoszące się do wzrostu 
konkurencyjności gospodarki i poprawie sytuacji na rynku pracy w OFAL, podnoszenia atrakcyjności 
oferty inwestycyjnej oraz stworzenia atrakcyjnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. W ramach celów 
wskazano 56 projektów, obejmujących działania, których realizacji przyczyni się do poprawy sytuacji 
gospodarczej w różnych dziedzinach funkcjonowania OFAL. Dodatkowo wskazano branże 
priorytetowe, których rozwój ma szansę doprowadzić do specjalizacji regionu leszczyńskiego i tym 
samym zwiększyć jego konkurencyjność. Plan rozwoju stref inwestycyjnych wskazuje tereny 
inwestycyjne posiadające największy potencjał dla inwestora. W ocenie terenów zawarto również 
informacje, jak duży nakład pracy jest wymagany do przystosowania terenów do natychmiastowej 
inwestycji – jest to narzędzie służące wykonaniu priorytetyzacji uzbrajania poszczególnych terenów w 
ramach Aglomeracji. Ostatnim elementem części prognostycznej jest Plan promocji terenów 
inwestycyjnych. Plan  sugeruje wprowadzenie motywu przewodniego w promocji terenów 
inwestycyjnych OFAL – testimoniali. Taka promocja powinna odbywać się w oparciu o oświadczenia 
przedsiębiorców i inwestorów już funkcjonujących w OFAL, elementem zachęcającym byłyby ich 
pozytywne doświadczenia. Wskazano również preferowane narzędzia promocji inwestycyjnej, m.in. 
udział w targach branżowych, współorganizacja targów, foldery inwestycyjne i inne. 

Ostatnią częścią dokumentu są zasady wdrażania i monitoringu Strategii, w których wskazano 
przykładowe podmioty za to odpowiedzialne.  
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2 Wprowadzenie 
Niniejsza Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania 
inwestorów dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej jest dokumentem 
długookresowym, z okresem planowania do 2030 r. Opracowana została przez firmę AGEON Polska 
na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, reprezentującego wszystkie gminy Aglomeracji Leszczyńskiej. 
Strategia jest częścią szerszego projektu Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia 
rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w ramach którego 
wypracowywane są jeszcze trzy dokumenty strategiczne. 

Strategia rozwoju gospodarczego to dokument wskazujący główne kierunki rozwoju gospodarczego 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) w ramach których przedstawione są 
konkretne projekty, których realizacja zapewni dynamiczny i innowacyjny rozwój obszaru. Podstawą 
sporządzenia strategii jest Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego OFAL, czyli Miasta 
Leszno, powiatu leszczyńskiego i gmin: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Przemęt, Rydzyna, 
Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice. Członkami Partnerstwa są również instytucje otoczenia 
biznesu i sektor naukowy, czyli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Leszczyńskie 
Centrum Biznesu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Organizacja Turystyczna Leszno-
Region. 

Dokument składa się z dwóch głównych części – części diagnostycznej i prognostycznej. W części 
diagnostycznej określono uwarunkowania rozwoju gospodarczego OFA, a część prognostyczna 
zawiera wskazania, które Aglomeracja powinna realizować aby poprawić sytuację gospodarczą i 
wzmocnić konkurencyjność. Część prognostyczna zawiera strategię rozwoju OFAL (cele i projekty), 
plan rozwoju stref inwestycyjnych oraz plan promocji stref inwestycyjnych. Metodologię przyjętą do 
sporządzenia poszczególnych elementów wskazano w kolejnych podrozdziałach.  

2.1 Cel opracowania dokumentu 

Opracowanie strategii rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim jego realizacja, niesie ze sobą 
wiele wymiernych korzyści dla całego obszaru. 

Jedną z nich jest już samo podjęcie współpracy w celu rozwiązania problemów gospodarczych. W 
związku z szerszym spojrzeniem na rozwój obszaru, wykraczającym poza granice administracyjne 
jednostek, istnieje konieczność uspójnienia i koordynacji działań sąsiadujących ze sobą JST. Prowadzić 
to będzie do bardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego, związanego m.in. z ekonomią skali – 
niektóre działania wykraczają poza możliwości jednej jednostki. Stworzenie dokumentu 
strategicznego dla kilku JST zapoczątkuje dialog i będzie odpowiadało za budowanie tradycji 
współpracy w OFAL. Są to elementy bardzo ważne zarówno ze względu na sprawność funkcjonalną 
Aglomeracji, ale również na budowanie klimatu zaufania i współpracy, który jest bardzo cenny dla 
sektora przedsiębiorstw i inwestorów zewnętrznych.  

Strategia rozwoju gospodarczego dla OFAL to jednak przede wszystkim sektorowy dokument 
strategiczny, który wskazuje cele rozwojowe i projekty, których realizacja zapewni rozwój we 
wszystkich sektorach gospodarki OFAL, poprawę sytuacji ekonomicznej gmin i poprawę sytuacji na 
rynku pracy. Strategia zwiera również wskazanie kierunków rozwoju stref inwestycyjnych oraz plan 
promocji inwestycyjnej, które mają pomóc w przyciągnięciu inwestorów do Aglomeracji 
Leszczyńskiej. Przyciągnięcie inwestorów będzie możliwe m.in. dzięki budowaniu przewag 
konkurencyjnych, m.in. poprzez wzrost rozwoju technologicznego przedsiębiorstw czy rozwój 
innowacyjności. 
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Nie należy pomijać również możliwości, jakie daje strategia w kwestii pozyskiwania dodatkowych 
funduszy na realizację projektów. Obecnie polityka Unii Europejskiej premiuje projekty realizowane 
w partnerstwie gmin, a takie właśnie działania zapisane są w niniejszym dokumencie.  

2.2 Przyjęta metodologia tworzenia strategii 

Pierwszym etapem prac było sporządzenie diagnozy obecnego stanu gospodarczego OFAL i 
identyfikacji jego problemów rozwojowych. Zastosowano trzy metody badawcze: 

 Analiza danych zastanych (desk research); 

 Badania terenowe: 

o Badanie CATI z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie OFAL; 

o Wywiady pogłębione IDI z kluczowymi podmiotami OFAL; 

o Audyt terenów inwestycyjnych; 

 Analiza SWOT 

Wynikiem badań była diagnoza potencjału gospodarczego i inwestycyjnego OFAL. Ponadto 
przeprowadzono szereg konsultacji społecznych, które były zarówno narzędziem badawczym (przed 
przystąpieniem do części prognostycznej) jak i konsultowaniem już sporządzonego dokumentu 
strategicznego. Część prognostyczną wykonano na podstawie diagnozy. Prace oparto na założeniu, że 
przyjęte cele odpowiadają zdefiniowanym problemom i mają służyć ich rozwiązaniu.  

W poniższych podrozdziałach bardziej szczegółowo zaprezentowano wykorzystane narzędzia 
badawcze. 

2.2.1 Desk research 

Analiza desk research jest analizą pozyskanych danych wtórnych, takich jak dane statystyczne, 
publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi oraz informacje dostępne na stronach WWW, 
itp. W ramach przeprowadzanych analiz źródłami danych były m.in.: 

 Dokumenty strategiczne 
o szczebla krajowego (m.in. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020, Strategia 

Rozwoju Kraju 2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030)  
o szczebla regionalnego (m.in. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, Regionalna 
Strategia Innowacji) 

o szczebla lokalnego (m.in. strategie rozwoju poszczególnych gmin/powiatu 
leszczyńskiego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) 

 Dane statystyczne do części uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
o GUS (Bank Danych Lokalnych, roczniki statystyczne) 
o PUP w Lesznie 

 Źródła do wykonania map – Geoportal krajowy i inne geoportale 

 Rysunki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 Projekty zrealizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich 

 Wyniki diagnoz i badań otrzymane od Zamawiającego – w tym wyniki analiz 
przeprowadzonych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
OFAL – jak również założenia tej Strategii. 

2.2.2 Badania terenowe 
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Badania zostały przeprowadzone we wszystkich gminach wchodzących w skład OFAL. W ramach tego 
etapu zrealizowaliśmy trzy rodzaje badań: 

 Badanie CATI z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie obszaru 

funkcjonalnego aglomeracji leszczyńskiej; 

 IDI z kluczowymi podmiotami; 

 Audyt terenów inwestycyjnych. 

Poniżej przedstawiamy zakres badań, które zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w ramach prac 
nad częścią diagnostyczną Strategii 

Badanie CATI z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie OFAL 

W badaniu wykorzystano metodę telefonicznego wywiadu kwestionariuszowego (ang. Computer 
Aided Telephone Interview – CATI). Metoda ma charakter ilościowy, a więc ma na celu pozyskanie 
danych o charakterze reprezentatywnym – umożliwiających wnioskowanie statystyczne na temat 
zbiorowości (populacji) składającej się ze znaczącej liczby podmiotów. Wielkość próby badawczej 
wynosi 152 ankiety telefoniczne. Struktura próby została skonstruowana z uwzględnieniem 
zróżnicowania jednostek badania (podmiotów gospodarczych) ze względu na wielkość firmy (małe, 
średnie, duże) oraz lokalizację firmy (gmina w mach OFAL). 

Wywiady pogłębione IDI z kluczowymi podmiotami OFAL 

Wywiad pogłębiony IDI (indywidualny wywiad pogłębiony), jest jedną z najpopularniejszych metod 
badań jakościowych. W ramach prac nad strategią przeprowadzono 20 wywiadów. Struktura próby 
obejmowała następujące kategorie respondentów (ekspertów lokalnych): 

 Przedstawiciele biznesu i strony pracodawców – przedsiębiorcy członkowie Rady Biznesu, 

klastrów, przedsiębiorcy działający w Leszczyńskim Centrum Biznesu, Stowarzyszenie 

Kupców, 

 Przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) – Leszczyńskie Centrum Biznesu, 

 Przedstawiciele publicznych instytucji rynku pracy (POP w Lesznie), 

 Przedstawiciele publicznej instytucji edukacyjnej – PWSZ w Lesznie, 

 Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). 

Audyt terenów inwestycyjnych 

Na potrzeby opracowania planu rozwoju stref inwestycyjnych OFAL oraz planu promocji stref 
inwestycyjnych OFAL w drugiej części projektu na etapie diagnozy przeprowadzony został audyt 
terenów inwestycyjnych, pozwalający na skatalogowanie obecnej oferty inwestycyjnej OFAL oraz jej 
ocenę z punktu widzenia spełniania poszczególnych kryteriów atrakcyjności inwestycyjnej dla 
potencjalnych inwestorów. 

Tereny inwestycyjne oferowane inwestorom przez poszczególne gminy OFAL zostały skatalogowane, 
a następnie przeprowadzono wizytację wszystkich oferowanych terenów inwestycyjnych, celem 
bezpośredniej weryfikacji ich potencjału i atrakcyjności inwestycyjnej. Zidentyfikowano 12 terenów 
inwestycyjnych w siedmiu gminach OFAL, które oceniono pod względem posiadanego potencjału. 
Audyt uwzględniał m.in. takie aspekty potencjału terenów inwestycyjnych jak: 

 lokalizacja, w tym dostępność zewnętrzna; 
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 powierzchnia terenu inwestycyjnego; 

 uzbrojenie techniczne; 

 przeznaczenie zgodnie z MPZP lub studium zagospodarowania przestrzennego (+ istnienie 
MPZP dla danego terenu); 

 stan uregulowania gruntu, własność gruntu. 

Analiza SWOT 

Końcowym etapem części diagnostycznej jest analiza SWOT, która jest podsumowaniem części 
diagnostycznej, a następnie będzie stanowić podstawę do sformułowania celów strategii. 

Analiza SWOT to jedna z głównych, sprawdzonych i najczęściej stosowanych metod analizy 
strategicznej służąca badaniu tak otoczenia jak i uwarunkowań wewnętrznych funkcjonowania 
sektorów gospodarki. Nazwa metody pochodzi od anglojęzycznych nazw czterech głównych 
elementów analizy: STRENGHTS (wewnętrzne mocne strony sektora), WEAKNESSES (wewnętrzne 
słabe strony sektora), OPPORTUNITIES (szanse wynikające z zewnętrznego otoczenia sektora), 
THREATS (zagrożenia wynikające z zewnętrznego otoczenia sektora). Jak już wspomniano, w 
określaniu elementów warunkujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny gmin OFAL konieczne jest 
uwzględnienie szerokiego spektrum kategorii czynników. Zastosowanie metody pozwoli na 
kompleksowe określenie zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych obszaru zarówno po stronie 
popytowej (czynniki: ekonomiczne, społeczne, prawno-administracyjne, międzynarodowe), jak i 
podażowej (czynniki: technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, prawno-
administracyjne, międzynarodowe). Wyniki analiz SWOT będą podstawą do stworzenia prognoz, z 
uwzględnieniem szans i zagrożeń rozwojowych. 

2.2.3 Konsultacje społeczne 

Istotne z punktu realizowanych celów projektu jest przeprowadzenie procesu konsultacji 
społecznych. Zrealizowano proces konsultacyjny zarówno na etapie diagnostycznym, jak i 
prognostycznym (strategicznym). Szersze informacje na temat przebiegu konsultacji społecznych 
znajdują się w raporcie, zamieszczonym w Załączniku 4. 

2.3 Sektor gospodarczy Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 
Leszczyńskiej 

Sektor gospodarczy OFAL oparty jest przede wszystkim na rozwiniętej przedsiębiorczości. 
Aglomeracja wyróżnia się na tle sąsiednich regionów pod względem liczby podmiotów 
gospodarczych. Duzi inwestorzy i lokalni przedsiębiorcy działający na rynku leszczyńskim chwalą 
wysoką kulturę pracy i kwalifikacje pracowników. Liczne instytucje otoczenia biznesu dodatkowo 
utrwalają obraz OFAL jako miejsca przyjaznego biznesowi. Rozwój gospodarczy opiera się obecnie 
głównie na przetwórstwie rolno spożywczym ze względu na tradycje rolnicze obszaru i duży udział 
ludności pracującej w sektorze rolniczym wśród mieszkańców. Dodatkowo OFAL często kojarzony jest 
z branżą metalowo-maszynową czy budowlaną.  

Pogłębione analizy wskazały również inne wyróżniki aglomeracji, ale także problemy rozwojowe z 
którymi musi się zmierzyć w najbliższych latach. Poniżej przedstawiono szczegółową analizę sytuacji 
gospodarczej OFAL wraz z programem rozwoju w perspektywie do 2013 roku. 

3 Analiza dokumentów strategicznych 
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Każdy dokument strategiczny utworzony przez jednostki samorządowe musi być zgodny z 
dokumentami wyższego rzędu tworzonymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. W 
niniejszym opracowaniu również poddano analizie dokumenty strategiczne wyższych szczebli w celu 
wskazania istotności sporządzenia Strategii. Ponadto omawiane poniżej opracowania wskazują 
kierunki rozwoju i nierzadko konkretne działania, dotyczące Aglomeracji Leszczyńskiej i obszarów 
funkcjonalnych. Dlatego też tak istotne jest przeanalizowanie dokumentów przed przystąpieniem do 
kreowania kierunków rozwoju OFAL. 

3.1 Krajowe dokumenty strategiczne 

Dokumenty strategiczne szczebla krajowego odpowiedzialne są za kreowanie polityki rozwoju kraju. 
Polityka zawiera zespół działań, które podejmowane są w celu zapewnienia trwałego i 
zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej. 
Istotną rolę odgrywa również podnoszenie konkurencyjności gospodarki i tworzenie nowych miejsc 
pracy. 

Dokumenty strategiczne szczebla krajowego są zgodne z wytycznymi unijnymi i odpowiadają za 
przeniesienie polityki UE w realia kraju. Do analizowanych dokumentów zaliczają się dokumenty 
polityki rozwoju kraju, polityki regionalnej i przestrzennej. Rozwoju kraju dotyczyStrategia Rozwoju 
Kraju 2020 oraz Polityka Miejska. Do dokumentów polityki regionalnej zalicza się Krajową Strategię 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Strategię Rozwoju Polski Zachodniej, a do polityki 
przestrzennej Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Dla poszczególnych dokumentów 
wskazano zapisy, które mają największe implikacje dla OFAL. 

3.1.1 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 
gospodarka, sprawne państwo 

Strategia Rozwoju Kraju (SRK) jest to główny dokument strategiczny kraju, sporządzony w średnim 
horyzoncie czasowym. Wskazuje ona strategiczne zadania państwa, które mają wspomóc procesy 
rozwojowe. Strategia wyznacza trzy obszary rozwojowe, na których powinny koncentrować się 
działania państwa. Z punktu widzenia gospodarczego rozwoju obszarów funkcjonalnych 
najistotniejsza jest Konkurencyjna gospodarka oraz przede wszystkim Spójność społeczna i 
terytorialna.  

Zapisy SRK bardzo ogólnie odnoszą się do obszarów powiązanych funkcjonalnie, bez konkretnych 
wskazań dotyczących Leszna i jego otoczenia. Strategia zakłada konieczność sporządzania planów 
zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, co wskazuje na konieczność spójnego 
zarządzania tymi obszarami. Leszno jest ośrodkiem subregionalnym, dawnym miastem wojewódzkim 
a obecnym miastem na prawach powiatu. Odgrywa dużą rolę w rozwoju regionu.  

SRK OFAL 

Kierunek I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego Uspójnienie działań wszystkich jednostek 
wchodzących w skład OFAL 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów 
terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych 

Oznacza to wspieranie rozwoju w Lesznie na 
bazie jego potencjału endogenicznego, a tym 
samym dyfuzję rozwoju na tereny otaczające 
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Kierunek III.3.3. Tworzenie warunków dla 
rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych 
i lokalnych oraz wzmacniania potencjału 
obszarów wiejskich 

Leszno powinno stanowić biegun wzrostu, z 
którego rozwój gospodarczy będzie się 
rozprzestrzeniał na tereny wiejskie; duże 
znaczenie wielofunkcyjnego rozwoju terenów 
wiejskich w rozwoju gospodarczym OFAL 

Kierunek III.3.4. Zwiększenie spójności 
terytorialnej 

Działanie skierowane m.in. do obszarów 
wiejskich zagrożonych marginalizacją 

Delimitacja obszarów funkcjonalnych Współpraca gmin i stworzenie OFAL 

Konieczność spójnego zarządzania obszarami 
powiązanymi funkcjonalnie 

Opracowanie Strategii rozwoju gospodarczego z 
planem rozwoju stref inwestycyjnych i 
pozyskiwania inwestorów dla Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej i 
innych dokumentów strategicznych  

Rozwój miast powiatowych, ośrodków 
subregionalnych 

Leszno – miasto powiatowe, miasto centralne 
Podregionu leszczyńskiego 

Wsparcie procesów dyfuzji rozwoju z miast na 
peryferia  poprawa połączeń komunikacyjnych 
i gospodarczych 

Działania zmierzające do rozprzestrzeniania się 
rozwoju z Leszna do gmin ościennych 

 

3.1.2 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) zalicza się do odrębnej grupy 
dokumentów strategicznych, kreujących politykę przestrzenną kraju. Dokument zakłada rozwój z 
poszanowaniem ładu przestrzennego, który decyduje o warunkach życia mieszkańców, 
funkcjonowaniu gospodarki i wykorzystywaniu szans rozwojowych. Zgodnie z zapisami KPZK 
rdzeniem systemu gospodarczego Polski mają być metropolie wraz z układem ich obszarów 
funkcjonalnych. Taka koncepcja wskazuje na znaczącą rolę, jaką odgrywają ośrodki miejskie i 
połączone z nimi obszary.  

Zapisy KPZK w ogólnym stopniu dotyczą obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym, jednak 
stanowią ogólne wytyczne, do których muszą się odnosić dokumenty niższych szczebli. OFAL wpisuje 
się w zapisy dokumentu, dotyczące przede wszystkim spójnego zarządzania obszarami funkcjonalnie 
połączonymi i wzmacniania tych połączeń. Duży nacisk położony jest również na wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich, które powinny iść w kierunku dywersyfikacji działalności gospodarczej. 
Jest to niezwykle istotne w tworzeniu strategii rozwoju gospodarczego OFAL ze względu na liczne 
obszary rolnicze w powiecie leszczyńskim.  

KPZK OFAL 

Kierunek 2.1.3. Wspieranie rozwoju funkcji 
metropolitalnych słabszych ośrodków miejskich 

Leszno, jako ośrodek subregionalny (słabszy 
ośrodek miejski), wpisuje się w działanie razem z 
obszarem funkcjonalnym 

Kierunek 2.1.4. Wspomaganie procesów 
koncentracji urbanizacji w miastach średnich i 
wybranych małych 

Istnieje konieczność wsparcia niewielkich miast 
na terenach wiejskich OFAL; wzmocnienie sieci 
miast spowoduje wzrost spójności całego 
obszaru funkcjonalnego 

Kierunek 2.1.5. Wspomaganie restrukturyzacji 
obszarów wiejskich 

Restrukturyzacja obszarów wiejskich powinna 
odbywać się w oparciu o ich regionalną 
specjalizację, w tym wypadku sektor rolno-
spożywczy 

Kierunek 2.2.2. Wspieranie rozwoju ośrodków  
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subregionalnych 

Kierunek 2.2.3. Integracja przestrzenna i 
funkcjonalna obszarów wiejskich 

 

Kierunek 2.2.4. Wspomaganie rozwoju 
specjalizacji terytorialnej 

 

Kierunek 2.3.2. Restrukturyzacja i rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych 

 

Kierunek 3.1.3. Poprawa dostępności ośrodków 
subregionalnych oraz obszarów wiejskich 

 

Kierunek 4.7. Zabezpieczenie cennych 
gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie 
wykorzystania surowców wtórnych 

 

Integracja funkcjonalna Chęć podejmowania wspólnych działań – m.in. 
Opracowanie Strategii rozwoju gospodarczego z 
planem rozwoju strefinwestycyjnych i 
pozyskiwania inwestorów dla Obszaru 
FunkcjonalnegoAglomeracji Leszczyńskiej 

Wsparcie funkcji metropolitalnych słabszych 
ośrodków miejskich 

Leszno – ośrodek miejski o znaczeniu jedynie 
regionalnym 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
 

Liczne tereny rolnicze w powiecie leszczyńskim – 
konieczność wprowadzenia zmian w celu 
przyspieszenia rozwoju tych obszarów 

 

3.1.3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 
wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) jest głównym dokumentem regulującym kierunki 
rozwoju regionów, który odnosi się do prowadzenia polityki rozwoju w ujęciu wojewódzkim. 
Terytorialny wymiar strategii objawia się przełożeniem celów rozwojowych kraju na wzmacnianie roli 
regionów.  

Dokument ten, tak jak pozostałe wymienione, odwołuje się ogólnie do wszystkich obszarów spójnych 
funkcjonalnie. KSRR wskazuje na znaczącą rolę powiązań komunikacyjnych w dyfuzji rozwoju z 
centrum na peryferie. Powiązania powinny zostać wzmocnione, działania samorządów powinny być 
skierowane na wspieranie współpracy ośrodków subregionalnych z gminami wiejskimi położonymi w 
najbliższym sąsiedztwie. Konkretne odwołania do całego podregionu leszczyńskiego znajdują się tam 
w formie map, m.in. atrakcyjności inwestycyjnej.   

 

KSRR OFAL 

Obszar 1.2.1. Zwiększanie dostępności 
komunikacyjnej wewnątrz regionów 

Konieczność poprawy połączeń Leszna z 
Poznaniem i Wrocławiem – położenie pomiędzy 
dwoma miastami wojewódzkimi 

Obszar 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia 
miast subregionalnych 

Leszno jako miasto subregionalne (powyżej 20 
tys. mieszkańców) wpisuje się w ten obszar 

Obszar 1.2.3. Pełniejsze wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów wiejskich 

OFAL stanowią w większości obszary wiejskie, 
które rozwijają się wolniej niż ośrodek miejski, 
jakim jest Leszno, dlatego też wskazane są 
działania mające na celu przyspieszenie ich 
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rozwoju gospodarczego 

Obszar 1.2.4. Efektywne wykorzystanie w 
procesach rozwojowych potencjału specjalizacji 
terytorialnej 

Rozwój w kierunku wybranych specjalizacji 
terytorialnych (spożywcza, poligraficzna, 
budowlana) zapewni OFAL większą 
konkurencyjność na tle sąsiednich ośrodków 
subregionalnych 

Obszar 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska 
przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 
kulturowego 

W szczególności w północno-zachodniej części 
OFAL istnieją tereny atrakcyjne turystycznie, 
które można wykorzystać do przyciągnięcia 
turystów i na tej bazie budować zaplecze 
turystyczne obszaru 

Wspieranie powiązań ośrodków subregionalnych 
z otaczającym obszarem 

Powiązania gospodarcze Leszna z gminami 
powiatu leszczyńskiego 

Przeciętna atrakcyjność inwestycyjna podregionu 
leszczyńskiego (mapa) 

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej OFAL jako 
jedno z zadań wpisanych do strategii 

Zgodnie z typologią w KSRR (wg Boniego): Leszno 
– obszar zurbanizowany, gminy powiatu – 
wielofunkcyjne obszary przejściowe, Przemęt – 
obszar z przewagą funkcji rolniczej 

Konieczność integracji obszarów przejściowych i 
obszarów o funkcji rolniczej z dobrze 
rozwiniętym ośrodkiem miejskim – Lesznem 

3.1.4 Inne dokumenty szczebla krajowego 

Dokumentem stworzonym na szczeblu krajowym, jednocześnie odnoszącym się do zarządzania 
regionami jest Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020. Zakres obowiązywania strategii obejmuje 
pięć zachodnich województw – zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz 
opolskie. Makroregion Polski Zachodniej różni się od pozostałych województw, w związku z czym 
samorządy dostrzegły potrzebę stworzenia polityki rozwoju która odzwierciedlałaby specyfikę  
i wyzwania obszaru. Głównym celem strategii jest potęgowanie mocnych stron obszaru Polski 
Zachodniej i niwelowanie jej barier rozwojowych.  

W dokumencie nie ma bezpośrednich odniesień do Aglomeracji Leszczyńskiej. Strategia wskazuje na 
potrzebę budowania spójności terytorialnej i dostępności transportowej, wzmocnienia mobilizacji 
przedsiębiorstw do generowania i absorbowania innowacji oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej. 
Działania powinny być skoncentrowane na tworzeniu zachęt do inwestowania, stworzeniu wspólnych 
produktów turystycznych służących rozwojowi tego sektora oraz na lepszym wykorzystaniu 
istniejącego potencjału naukowo-badawczego.  

W fazie opracowania jest Krajowa Polityka Miejska1, której zadaniem jest kompleksowa regulacja 
kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta. Oprócz opisu wyzwań, stojących przed polskimi 
miastami, dokument zawiera również propozycje celów polityki miejskiej wraz z zasadami jej 
wdrażania. Jest to kolejny dokument, który podkreśla znaczenie powiązań miast z ich obszarami 
funkcjonalnymi. Aglomeracja Leszczyńska wpisuje się we wskazane cele polityki miejskiej przede 
wszystkim ze względu na pozycję Leszna jako ośrodka subregionalnego, będącego centrum 
podregionu. Szczególne znaczenie odgrywa dyfuzja rozwoju z tego centrum na wiejskie peryferia. 
Również rewitalizacja odgrywać będzie znaczącą rolę. 

3.2 Regionalne dokumenty strategiczne 

                                                           
1 Projekt, wersja I, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, marzec 2014 r. 
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Dokumenty strategiczne szczebla regionalnego są narzędziem polityki regionalnej, stanowiącej część 
polityki rozwoju kraju. Zadaniem działań prowadzonych w ramach polityki regionalnej jest 
wykorzystanie endogenicznych warunków województw i zapobieganie występowaniu zagrożeń  
w rozwoju jednostek. Duży nacisk położony jest na poprawę zdolności do pobudzania i wzmacniania 
czynników wzrostu w układzie terytorialnym i dążenie do niwelowania różnic regionalnych.  

W przypadku dokumentów regionalnych występują bezpośrednie odniesienia do obszaru Aglomeracji 
Leszczyńskiej ze względu na duże znaczenie Leszna w rozwoju województwa. Również w przypadku 
dokumentów tego szczebla wskazywane są ogólne zapisy odnośnie obszarów funkcjonalnych  
i rozwoju gospodarczego, które są spójne z wytycznymi krajowymi.  

3.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. 

Najważniejszym dokumentem określającym ramy polityki regionalnej w województwie wielkopolskim 
jest Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Zaktualizowany dokument wskazuje 
główne kierunki rozwoju regionu, z uwzględnieniem zapisów zawartych w dokumentach krajowych. 
W dokumencie niewiele jest bezpośrednich nawiązań, wskazuje on przede wszystkim ogólne cele 
rozwojowe, w tym gospodarcze i skierowane do obszarów funkcjonalnych.  

W myśl Strategii kluczowe znaczenie w rozwoju gospodarczym ma kondycja przedsiębiorstw i poziom 
przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Koncentracja działań na rozwoju kooperacji samorządów  
i przedsiębiorstw, zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw czy wzmocnienie roli nauki i badań dla 
innowacji wpływają na poprawę sytuacji gospodarczej obszaru. Na rozwój OFAL duży wpływ ma stan 
obszarów wiejskich, które pokrywają większą część aglomeracji. Dlatego też ważne są działania 
prowadzące do poprawy sytuacji w obszarach wiejskich, m.in. rozwój turystyki (w tym turystyki 
wiejskiej i agroturystyki), zwiększanie możliwości zatrudnienia czy tworzenie warunków do 
zwiększenia inwestycji pozarolniczych. Część celów dedykowana jest specjalnie obszarom 
funkcjonalnym, które przede wszystkim rozumiane są jako miasto – ośrodek subregionalny (lub 
stolica województwa) wraz z obszarami w najbliższym sąsiedztwie. Duży nacisk jest położony na 
poprawę sieci transportowej wewnątrz regionu i zwiększenie spójności sieci drogowej. Planowane 
jest wzmocnienie pozycji biegunów wzrostu w subregionach, m.in. w Lesznie, które znajduje się  
w zasięgu silnego oddziaływania Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Wzmocnienie powiązań 
miasta z zapleczem wiejskim ma zostać zapewnione poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury 
transportowej oraz usług, w tym otoczenia biznesu.  

SRWW OFAL 

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie spójności sieci 
drogowej 

Zwiększenie spójności wewnętrznej OFAL 

Cel operacyjny 1.6. Rozwój komunikacji lotniczej Lotnisko w Lesznie ma szansę na zwiększenie 
swojej roli w rozwoju gospodarczym poprzez loty 
biznesowe 

Cel operacyjny 4.2. Wzmocnienie biegunów 
wzrostu w subregionach 

Należy wspierać rozwój Leszna jako bieguna 
wzrostu i wzmacniać dyfuzję rozwoju na tereny 
podmiejskie 

Cel operacyjny 5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych 
Cel operacyjny 5.2. Rozwój obszarów wiejskich 

Szansa dla przedsiębiorstw leszczyńskiego klastra 
spożywczego i licznych w OFAL obszarów 
wiejskich 

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego regionu 

Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, rozwoju 
instytucji otoczenia biznesu, innowacyjności, 
budowanie potencjału OFAL, dyfuzja rozwoju z 
centrum (Leszna) na peryferia 



 

16 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Cel operacyjny 9.6. Rozwój współpracy 
terytorialnej 

Zasadność tworzenia obszaru funkcjonalnego 

Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie 
terenów inwestycyjnych 

Zasadność promocji obszarów inwestycyjnych 

3.2.2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego jest dokumentem 
realizującym założenia polityki przestrzennej regionu. Plan ma zapewnić zrównoważony rozwój 
Wielkopolski, co przekłada się na jakość życia. Porusza najważniejsze aspekty funkcjonowania 
regionu, m.in. ochrony środowiska, transportu i infrastruktury oraz rozwoju osadnictwa. Poruszane 
są również kwestie rozwoju gospodarczego poprzez m.in. wskazanie stref przyspieszonego rozwoju 
czy rozwoju w ramach konkretnych branż, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania całego 
regionu.  

Plan zagospodarowania w odniesieniu do OFAL koncentruje się przede wszystkim na działaniach 
prowadzących do wzmocnienia powiązań Leszna z wiejskim otoczeniem. Skutkowałyby one ponadto 
dyfuzją rozwoju z centrum, które dynamicznie się rozwija, na tereny sąsiednie. Dużą część OFAL  
(i wielkopolski) stanowią obszary rolnicze, dlatego też PZPWW wskazuje na konieczność 
wprowadzenia nowych form działalności na terenach wiejskich. Wskaźnik przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich OFAL jest znacznie niższy niż w mieście, dlatego też działania te znajdą odniesienie 
w Aglomeracji.  

PZPWW OFAL 

Leszno jako ośrodek o znaczeniu regionalnym Wzmacnianie pozycji Leszna w regionie 

OFAL w południowo-zachodnim zespole 
wyższego uprzemysłowienia  

Wzmacnianie potencjału w ramach klastra 
budowlanego, budowanie wizerunku na bazie 
przemysłu i zaawansowanych technologii 

Leszno jako jedno z ogniw dyfuzji rozwoju 
gospodarczego 

Wzmacnianie połączeń między miastem a 
obszarami otaczającymi w celu zapewnienia 
rozprzestrzeniania się rozwoju 

Konieczność koordynacji polityki przestrzennej 
Leszna i otaczających je terenów wiejskich w celu 
uniknięcia niekontrolowanej suburbanizacji 

Działania prowadzące do zrównoważonego 
rozwoju w ramach OFAL 

Realizacja centrum logistycznego w Lesznie  

Prowadzenie pozarolniczej działalności 
produkcyjnej i usługowej na terenach wiejskich 

Wsparcie dywersyfikacji działalności na wiejskich 
obszarach OFAL, które stanowią większą część 
aglomeracji 

 

3.2.3 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 

Niezwykle dużą rolę odgrywają we współczesnej Polsce zadania mające na celu podniesienie 
innowacyjności. Obecnie innowacyjność jest jednym z głównych wyznaczników rozwoju 
gospodarczego i świadczy o konkurencyjności danego regionu. Regionalna Strategia Innowacji dla 
Wielkopolski zakreśla cele i działania mające doprowadzić do wzrostu poziomu innowacji  
w województwie.  

Szczególne znaczenie ma wytypowanie w ramach strategii inteligentnych specjalizacji (ang. Smart 
specialisation). Każde województwo musi wskazać kilka branż przyszłości, na których  
z wykorzystaniem zasobów endogenicznych, i nierzadko rozwiniętego już potencjału w tych 
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dziedzinach, będą w stanie budować na nich swoją konkurencyjność. Inteligentne specjalizacje  
w województwie wielkopolskim są wciąż w fazie projektowej, poddawane są licznym konsultacjom. 
Można wskazać jednak dziedziny wyłonione do tej pory2:  

 Gospodarka 
o Produkcja żywności  biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów 

(żywność funkcjonalna, bezpieczeństwo żywności, nowoczesne technologie produkcji 

żywności, zielona biotechnologia, biogospodarka) 

o Produkcja mebli, papieru i drewna  wnętrza przyszłości (inteligentne technologie  

i materiały, meblarstwo spersonalizowane, design) 

o Produkcja i naprawa maszyn  przemysł jutra (maszyny i elementy maszyn, procesy 

specjalne, nowe technologie i materiały) 

 Jakość życia 
o Nowoczesne technologie medyczne (medycyna spersonalizowana, produkty, usługi  

i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób 

cywilizacyjnych oraz rzadkich) 

o Technologie dla innowacyjnego społeczeństwa (rozwój oparty o ICT, nowe 

technologie środowiskowe, kompetencje jutra) 

RSI OFAL 

Rozwój ośrodków subregionalnych m.in. w 
Lesznie, w celu zwiększenia ich roli jako 
ośrodków rozwojowych oddziałujących na 
otaczające tereny 

Leszno jako rdzeń, gminy OFAL jako peryferia 
czerpiące z zasobów centrum 

Przeciętna atrakcyjność podregionu 
leszczyńskiego dla działalności przemysłowej 
(Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową), 
usługowej i działalności zaawansowanej 
technologicznie 

Konieczność podniesienia gospodarczej 
atrakcyjności OFAL 

Podregion leszczyński – centrum 
zrównoważonego rolnictwa 
 

Konieczność kierowania oddzielnych działań 
mających na celu wparcie rozwoju rolnictwa, w 
szczególności przetwórstwa rolno-spożywczego 

 

3.3 Lokalne dokumenty strategiczne 

W ramach badania dokumentów strategicznych jednostek wchodzących w skład OFAL analizie 
poddano strategie rozwoju oraz studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Niestety 
nie wszystkie gminy miały sporządzone te dokumenty. Strategie rozwoju miała jedynie połowa 
jednostek, natomiast studia uwarunkowań – sześć z dziesięciu. W związku z tym w dziesięciu 
jednostkach przeanalizowano 15 dokumentów, przy czym jedynie gmina Osieczna nie posiadała 
żadnego.  

Najwięcej dokumentów strategicznych posiada miasto Leszno, jako ośrodek subregionalny. Na 
szczególną uwagę w kwestii rozwoju gospodarczego zasługują zapisy zarysu Strategii rozwoju 
gospodarczego, które wskazują na możliwość rozwoju trzech branż priorytetowych w Lesznie: 

                                                           
2 Stan na 4.09.2014 
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 metalowo-maszynowej 

 budowlanej 

 przetwórstwa rolno-spożywczego 

Są już one silnie rozwinięte w OFAL, dlatego też nacisk ma zostać położony na ich modernizację, 
rozwój kompetencji kadr, wykorzystanie potencjału rozwojowego i budowanie marki. W mieście 
Leszno istnieje również Strategia promocji oraz Strategia przyciągania inwestorów. Promocja oparta 
jest na haśle „Leszno. Rozwiń skrzydła!” nawiązującym do lotniska General Aviation w Lesznie. Z kolei 
przyciąganie inwestorów, według strategii przyciągania inwestorów, ma przebywać w oparciu o tzw. 
potrójną spiralę, czyli współpracę szkół wyższych, przedsiębiorców oraz administracji. Wynikiem 
współpracy ma być budowanie pozycji Leszna jako obszaru posiadającego możliwość obsługi dwóch 
rynków – aglomeracji poznańskiej i wrocławskiej. Ponadto celem jest przyciągnięcie inwestorów,  
w szczególności zainteresowanie ofertą strefy inwestycyjnej I.D.E.A. 

Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego w swoich dokumentach najczęściej wskazywały na 
konieczność wzmacniania przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój usług (m.in. turystycznych). Dla 
każdej zbadanych gmin wyróżniono jeden lub dwa kierunki rozwoju, które wynikają z zapisów ich 
dokumentów strategicznych.  

Ryc. 1Kierunki rozwoju gmin wynikające z zapisów dokumentów strategicznych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Gminy położone w północno-zachodniej części OFAL stawiają na rozwój turystyki. Z kolei gminy 
południowe i wschodnie stawiają na rolnictwo. Jest to jednak rolnictwo przede wszystkim 
ekologiczne, wysoko wyspecjalizowane. Duży naciska kładzie się również na przetwórstwo rolno-
spożywcze, które ma zapewnić dywersyfikację działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 
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Naturalnie Leszno, jako miasto na prawach powiatu, zmierza w kierunku dalszego rozwoju usług  
i przemysłu, wraz z odejściem od rolnictwa.  
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4 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej 
Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej jest elementem 
niezbędnym do właściwego skonstruowania kierunków rozwoju obszaru. Cele strategiczne powinny 
bezpośrednio wynikać z sytuacji gospodarczej, w jakiej znajduje się OFAL i zakładać działania 
zmierzające do jej poprawy. Poniższa diagnoza wykonana została na podstawie wielu analiz, zarówno 
danych statystycznych i raportów różnych instytucji, jak również informacji pozyskanych od lokalnych 
przedsiębiorców, władz jednostek samorządu terytorialnego czy instytucji otoczenia biznesu. 

4.1 Lokalizacja i elementy środowiska przyrodniczego 

4.1.1 Położenie geograficzne 

Obszar funkcjonalny rozumiany jest jako spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania 
miasta, która charakteryzuje się istnieniem wzajemnych powiązań funkcjonalnych oraz 
zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, będących efektem (odbiciem) zachodzących interakcji  
i zjawisk3. Zasięg Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej obejmuje terytorium 
następujących dziewięciu gmin, zlokalizowanych w ramach trzech powiatów: 

 miasto Leszno – miasto na prawach powiatu (rdzeń) 

 powiat leszczyński: 

 gmina Wijewo 

 gmina Włoszakowice 

 gmina Lipno 

 gmina Święciechowa 

 gmina Osieczna 

 gmina Krzemieniewo 

 gmina Rydzyna 

 powiat wolsztyński: 

 gmina Przemęt. 

                                                           
3Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2013. 
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Ryc. 2 Zasięg OF Aglomeracji Leszczyńskiej 

 

Źródło: Opracowanie własne 

OF Aglomeracji Leszczyńskiej położony jest w południowo-zachodniej części województwa 
wielkopolskiego. Gminy należące do analizowanego obszaru znajdują się na terenie trzech 
powiatów: leszczyńskiego (siedem gmin – pięć wiejskich i dwie miejsko-wiejskie), wolsztyńskiego 
(jedna gmina wiejska) oraz powiatu miasta Leszno. Powierzchnia OF Aglomeracji Leszczyńskiej wynosi 
1 063 km2 – stanowi 17,7% powierzchni podregionu leszczyńskiego, 3,6% powierzchni województwa 
wielkopolskiego i 0,3% powierzchni całej Polski. Do najmniejszych gmin należą miasto Leszno (32 
km2) i gmina Wijewo (62 km2), natomiast największą jednostką jest gmina Przemęt (225 km2).  
W przypadku pozostałych gmin powierzchnia waha się od 104 km2 w przypadku Lipna do 136 km2  
w przypadku Rydzyny. 

Tabela 1 Typ i powierzchnia gmin OF Aglomeracji Leszczyńskiej 

Gmina Typ Powierzchnia w km2 Powierzchnia w % 

Leszno miejska 32 3% 

Wijewo wiejska 62 5,8% 

Włoszakowice wiejska 128 12% 

Lipno wiejska 104 9,8% 

Święciechowa wiejska 134 12,6% 

Osieczna miejsko-wiejska 129 12,1% 

Krzemieniewo wiejska 113 10,6% 

Rydzyna miejsko-wiejska 136 12,8% 

Przemęt wiejska 225 21,2% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

OF Aglomeracji Leszczyńskiej od północy graniczy z gminami powiatu grodziskiego (Wielichowo, 
Rakoniewice) i gminami powiatu kościańskiego (Śmigiel, Krzywin), od zachodu – z gminą powiatu 
wolsztyńskiego (Wolsztyn) i województwem lubuskim (Sława), od południa – z gminą powiatu 
rawickiego (Bojanowo), województwem lubuskim (Sława, Wschowa), województwem dolnośląskim 
(Góra), od wschodu – z powiatem gostynińskim (Poniec, Gostyń). 

Ryc. 3 Położenie OF Aglomeracji Leszczyńskiej w województwie wielkopolskim 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Powiaty: leszczyński i wolsztyński, na terenie których położony jest analizowany obszar, od zachodu 
graniczą z województwem lubuskim (powiaty: zielonogórski, nowosolski, wschowski), od południa:  
z województwem lubuskim (powiat wschowski) i województwem dolnośląskim (powiat górowski). Na 
północy i wschodzie znajdują się granice z powiatami województwa wielkopolskiego (nowotomyskim, 
grodziskim, kościańskim, gostyńskim, rawickim). 
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OF Aglomeracji Leszczyńskiej położony jest na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych – dróg 
krajowych: 5, 12 oraz linii kolejowych: nr 14 – łączącej stację Łódź Kaliska ze stacją Tuplice, nr 271 – 
łączącej stację Wrocław Główny ze stacją Poznań Główny, nr 359 – łączącej stację Leszno ze stacją 
Zbąszyń, nr 360 – łączącej stację Jarocin ze stacją Kąkolewo. 

Ryc. 4 Położenie OF Aglomeracji Leszczyńskiej w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne 

4.1.2 Walory przyrodnicze 

OF Aglomeracji Leszczyńskiej posiada liczne walory przyrodnicze, które wpływają na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej tego terenu. Wśród nich można wyróżnić: 

 kompleksy leśne, 

 jeziora występujące w ramach Pojezierza Sławskiego i Pojezierza Krzywińskiego, 

 obszary prawnie chronione, 

 pomniki przyrody, 

 zabytkowe parki. 

Większe obszary leśne występują głównie w zachodniej części OF Aglomeracji Leszczyńskiej i są to 
przede wszystkim bory świeże i bory mieszane. Wśród drzew dominują sosny zwyczajne oraz brzozy 
brodawkowate i dęby. W lasach, w warstwie podszytu i runa, rosną: jałowce, jarzębina, borówka 
czarna, mchy i wrzos pospolity. Mniejszą powierzchnię niż bory zajmują lasy mieszane o różnym 
stopniu wilgotności, a najmniejszą – olsy i lasy łęgowe. Warto zaznaczyć, że bory są miejscem 
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umożliwiającym wypoczynek w różnych formach oraz stanowią dogodną lokalizację dla sanatoriów  
i turystycznej bazy noclegowej (domów wypoczynkowych, domków letniskowych)4. 

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej lasy zajmowały 25 916,8 ha, czyli 24,4% powierzchni 
całego obszaru. Stanowiły one 16,6% powierzchni lasów w podregionie leszczyńskim i 3,4%  
w województwie wielkopolskim. Poziom zalesienia terenu można uznać za umiarkowany, ponieważ 
był on nieco niższy niż wartość dla podregionu (26,1%), województwa (25,7%) i Polski (29,4%). 
Największą powierzchnią charakteryzowały się kompleksy leśne w dwóch gminach zachodnich: 
Przemęcie i Włoszakowicach – odpowiednio 5823,6 ha i 4626 ha, natomiast najmniejsza 
występowała w gminie miejskiej Leszno – 239,8 ha. Udział procentowy lasów w powierzchni 
poszczególnych jednostek również najwyższy był w gminach zachodnich – Włoszakowicach (36,2%), 
Święciechowej (32,9%) i Przemęcie (25,9%), a najniższy w głównym ośrodku, czyli Lesznie (7,5%). 

Ryc. 5 Udział lasów w powierzchni gmin OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Sieć rzeczna w OF Aglomeracji Leszczyńskiej jest słabo rozwinięta. Wśród głównych cieków można 
wyróżnić Samicę Leszczyńską, Kopanicę, Krzycki Rów, Rów Śląski i Rów Polski. Analizowany obszar 
jest natomiast położny w zasięgu dwóch pojezierzy: Pojezierza Sławskiego i Pojezierza 
Krzywińskiego. Zbiorniki wodne na tych terenach są atrakcyjne głównie dla wędkarzy, ze względu na 
występowanie łowisk leszcza, płoci, lina, wzdręgi, sandacza, węgorza, uklei oraz szczupaka. Należy 
podkreślić, że jeziora charakteryzują się jednym z najdłuższych w Polsce sezonów kąpielowych, który 
wynosi 102 dni5. 

Pojezierze Sławskie znajduje się w zachodniej części OF Aglomeracji Leszczyńskiej, na pograniczu 
województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Jeziora zlokalizowane są w granicach gmin: Przemęt, 

                                                           
4 Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, opracowanie na zlecenie organizacji turystycznej Leszno – 
Region, Leszno 2007 
5 Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, opracowanie na zlecenie organizacji turystycznej Leszno – 
Region, Leszno 2007 
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Włoszakowice, Wijewo i Święciechowa i mają charakter przepływowy6. Do największych zbiorników 
w analizowanym obszarze należą jeziora: 

 Dominickie – o powierzchni 344 ha, maksymalnej głębokości 17,1 m, przeznaczone do 

uprawiania sportów wodnych (kajakarstwo, żeglarstwo) oraz posiadające kąpielisko; 

 Przemęckie Północne (Błotnickie, Przemęckie, Radomierskie, Olejnickie) – o powierzchni 243 

ha, maksymalnej głębokości 5 m, przeznaczone głównie dla wędkarzy i kajakarzy; 

 Przemęckie Zachodnie (Wieleńskie, Trzytonowe) – o powierzchni 221 ha, maksymalnej 

głębokości 5,6 m, przeznaczone do kąpieli, uprawiania kajakarstwa i wędkowania7. 

We wschodniej części OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajduje się natomiast Pojezierze Krzywińskie. 
Występujące w gminie Osieczna jeziora mają charakter rynnowy8. Największym z nich jest Jezioro 
Łoniewskie, którego powierzchnia wynosi 102 ha, a maksymalna głębokość 5,4 m9.  

Do walorów przyrodniczych należy zaliczyć obszary prawnie chronione, wśród których w ramach 
analizowanego obszaru występują: rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego 
krajobrazu i użytki ekologiczne. W 2013 r. znajdowały się w granicach administracyjnych 8 gmin,  
z wyjątkiem Leszna i zajmowały łączną powierzchnię 62 873,76 ha, co stanowiło 59,2% całej 
powierzchni OF Aglomeracji Leszczyńskiej. Jest to wartość wyższa niż dla podregionu leszczyńskiego, 
województwa wielkopolskiego i Polski, gdzie obszary chronione pokrywały odpowiednio 32,9%, 
31,6% i 32,5% terenu. Największym udziałem obszarów prawnie chronionych charakteryzowały się 
dwie gminy znajdujące się na zachodzie: Wijewo i Przemęt – odpowiednio 99,3% i 93,2%, 
najmniejszym natomiast gminy Krzemieniewo i Święciechowa, gdzie odsetek ten wynosił 
odpowiednio 16,4% i 19%. 

Ryc. 6 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gmin OF Aglomeracji Leszczyńskiej  

w 2013 r. 

 

                                                           
6 Jeziora przepływowe to zbiorniki z powierzchniowym odpływem wody, tzn. zasilane przez rzekę, a nadmiar 
swoich wód oddające innej rzece 
7 Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, opracowanie na zlecenie organizacji turystycznej Leszno – 
Region, Leszno 2007 
8 Jeziora rynnowe to zbiorniki polodowcowe, silnie wydłużone i głębokie 
9 Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, opracowanie na zlecenie organizacji turystycznej Leszno – 
Region, Leszno 2007 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Część powierzchni 4 gmin analizowanego obszaru – Przemęt, Włoszakowice, Wijewo, Święciechowa – 
znajduje się w obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego, który rozciąga się także na terenie 
gminy Wschowa (województwo lubuskie). W granicach Parku zachowany jest krajobraz 
polodowcowy, którego element stanowi sieć hydrologiczna. Liczne jeziora rynnowe, połączone 
rowami i kanałami pełnią rolę atrakcji turystycznej. Szatę roślinną tworzą głównie bory sosnowe oraz 
drzewostany olszowe, bukowe i dębowe. O bogactwie fauny świadczy obecność 150 gatunków 
ptaków (w tym drapieżnych) oraz ssaków – borsuków i bobrów. Należy zaznaczyć, że w obszarze 
Parku wyznaczone zostały 4 rezerwaty10. 

Rolę otuliny dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego pełni Obszar Chronionego Krajobrazu 
Pojezierze Przemęcko-Wschowskie i kompleks leśny Włoszakowice. Obszar ten częściowo mieści się 
w granicach Parku i znajduje się na terenie 4 gmin – Przemętu, Włoszakowic, Święciechowej i 
Wijewa. Za jego walory przyrodnicze uznawane są: rzeźba terenu (obniżenia kanałów Obry, 
wzniesienia), sieć hydrologiczna (jeziora rynnowe), występująca fauna (ostoja ptaków) oraz duże 
obszary lasów i łąk. Na terenie gmin Lipno, Włoszakowice i Święciechowa znajduje się Kompleks 
leśny Śmigiel – Święciechowa, który obejmuje także część obszaru gminy Śmigiel (powiat kościański). 
Został on utworzony w celu ochrony doliny rzeki Samicy Leszczyńskiej oraz otaczających ją 
kompleksów leśnych. Część terenów leżących w granicach administracyjnych 5 gmin – Osiecznej, 
Krzemieniewa, Rydzyny, Święciechowej i Lipna znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Krzywińsko-Osieckim. Poza wskazanymi jednostkami z OF Aglomeracji Leszczyńskiej w skład Obszaru 
wchodzą tereny gmin: Borek Wielkopolski, Piaski, Gostyń, (powiat gostyński), Krzywiń, Kościan 
(powiat kościański), Góra (województwo dolnośląskie). W jego obrębie występują lasy, łąki, jeziora i 
pola uprawne oraz zadrzewienia śródpolne. Najcenniejszym elementem Obszaru są kompleksy 
łąkowo-torfowiskowe, w których można spotkać rzadkie gatunki roślin i ptaków11. 

Na terenie gminy Przemęt zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody: 

 Rezerwat przyrody Wyspa Konwaliowa – krajobrazowy, chroniący lasy dębowe i sosnowe 

oraz inną roślinność, np. buławika czerwonego, pierwiosnek lekarski, lilię złotogłów, konwalię 

majową, a także ptactwo – np. kanię czarną, kanię rdzawą, czaplę siwą, szpaka i gołębia 

siniaka; 

 Rezerwat przyrody Jezioro Trzebidzkie – faunistyczny, chroniący roślinność wodną i 

szuwarową oraz eutroficzny zbiornik wodny12, który pełni rolę ostoi dla ptaków wodno-

błotnych; 

 Rezerwat przyrody Torfowisko nad Jeziorem Świętym – torfowiskowy, chroniący torfowisko 

przejściowe, jezioro eutroficzne i rzadkie gatunki roślin13. 

Rezerwaty znajdują się także w granicach administracyjnych gmin Lipno, Osieczna i Włoszakowice. W 
przypadku pierwszej jednostki jest to florystyczny Rezerwat przyrody Dolinka, który powstał w celu 
ochrony pełnika europejskiego (rośliny z gatunku jaskrowatych). W przypadku drugiej jednostki jest 
to faunistyczny Rezerwat przyrody Ostoja żółwia błotnego, gdzie ochronie podlega właśnie to 

                                                           
10http://regionwielkopolska.pl/ 
 
11http://regionwielkopolska.pl/ 
12 Zbiornik o wodach bogatych w tlen oraz w mineralne substancje odżywcze (fosfor, azot), stwarzający dobre 
warunki dla rozwoju planktonu i wszelkiego życia wodnego 
13http://regionwielkopolska.pl/ 

http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/przemecki-park-krajobrazowy.html
http://regionwielkopolska.pl/przyroda-i-jej-ochrona/ochrona-przyrody/obszary-chronionego-krajobrazu/obszary-chronionego-krajobrazu-156.html?idgtxe=1110&idgtxe56=1110&gtxp=7
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zwierzę. We Włoszakowicach znajduje się natomiast florystyczny Rezerwat przyrody Kwaśna 
Dąbrowa, w którym chroniony jest drzewostan (dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, sosna 
pospolita)14. 

Należy podkreślić, że na terenie OF Aglomeracji Leszczyńskiej wyznaczono pięć obszarów Natura 
2000 – trzy ptasie i dwa siedliskowe. Pierwszym obszarem ptasim jest Pojezierze Sławskie, które 
obejmuje gminy: Przemęt, Wijewo, Włoszakowice oraz znajdujące się poza OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej: Sławę, Wschowę, Nową Sól, Kolsko (województwo lubuskie). Został on wyznaczony ze 
względu na obecność jezior eutroficznych i torfowisk. Drugim obszarem jest Wielki Łęg Obrzański 
położony na terenie Przemętu oraz kilku gmin powiatów wolsztyńskiego, grodziskiego i kościańskiego 
– Wolsztyna, Rakoniewic, Wielichowa, Kamieńca, Śmigla, Kościana. W jego granicach znajduje się 
najszersza część doliny środkowej Obry wraz z łąkami, bagnami, lasami mieszanymi i lasami 
zalewowymi. Poza roślinami chronionymi występuje tutaj kilkanaście znaczących gatunków ptaków 
np. błotniak zbożowy, kania czarna, kania ruda, bocian biały oraz pustułka. Ostatnim obszarem 
ptasim jest Zbiornik Wonieść, który obejmuje Osieczną oraz gminy nienależące do OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej – Śmigiel, Kościan i Krzywin. Rolę ostoi pełni zbiornik retencyjny, który stanowi miejsce 
bytowania żółwia błotnego oraz 26 gatunków ptaków, m.in. podgorzałki, zausznika, wąsatki i zielonki. 
Ochronie podlega także flora – dwa gatunki roślin, do których należą grzybień biały i grążel żółty. 
Wśród obszarów siedliskowych znajduje się Ostoja Przemęcka, która leży w granicach Przemętu, 
Wijewa i Włoszakowic oraz gminy lubuskiej – Wschowy. Przedmiot ochrony stanowi 12 jezior, które 
są zróżnicowane pod względem troficzności. Znaczenie mają także zagrożone gatunki roślin oraz 
zwierząt (np. motyle, chrząszcze). Drugim obszarem siedliskowym jest Zachodnie Pojezierze 
Krzywińskie znajdujące się w Osiecznej, Krzemieniewie oraz Krzywiniu. Elementami cennymi tego 
terenu są kompleksy łąk i torfowisk, a pod ochroną znajduje się zarówno flora jaki i fauna15. 

Tabela 2 Obszary chronione w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej według formy ochrony 

prawnej 

Forma ochrony Obszar chroniony Gmina 

Park krajobrazowy Przemęcki Park Krajobrazowy 

Przemęt 

Włoszakowice 

Wijewo 

Święciechowa 

Rezerwat przyrody 

Wyspa Konwaliowa Przemęt 

Jezioro Trzebidzkie Przemęt 

Torfowisko nad Jeziorem Świętym Przemęt 

Dolinka Lipno 

Ostoja żółwia błotnego Osieczna 

Rezerwat przyrody Kwaśna 

Dąbrowa 
Włoszakowice 

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Przemęcko-Wschowskie Przemęt 

                                                           
14http://regionwielkopolska.pl/ 
15http://obszary.natura2000.org.pl/ 
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i kompleks leśny Włoszakowice Włoszakowice 

Wijewo 

Święciechowa 

Kompleks leśny Śmigiel – 

Święciechowa 

Lipno 

Święciechowa 

Włoszakowice 

Krzywińsko-Osiecki wraz z 

zadrzewieniami gen. 

Dezyderego Chłapowskiego i 

kompleksem leśnym Osieczna-

Góra 

Osieczna 

Krzemieniewo 

Rydzyna 

Święciechowa 

Lipno 

Obszar Natura 2000 

Pojezierze Sławskie 

Przemęt 

Włoszakowice 

Wijewo 

Wielki Łęg Obrzański Przemęt 

Zbiornik Wonieść Osieczna 

Ostoja Przemęcka 

Przemęt 

Włoszakowice 

Wijewo 

Zachodnie Pojezierze Krzywińskie 
Osieczna 

Krzemieniewo 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://regionwielkopolska.pl/ 

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowały się 182 pomniki przyrody16, które stanowiły 
16% tego typu obiektów w podregionie leszczyńskim i 4,7% w województwie wielkopolskim. Ich 
liczba była zróżnicowana w poszczególnych gminach. Najmniej pomników posiadały Leszno i Lipno – 
po 3, natomiast najwięcej występowało w Osiecznej i Przemęcie – odpowiednio 46 i 40 obiektów. 
Były to głównie drzewa (np. lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, cisy), głazy narzutowe, aleje oraz 
parki17. 

Należy zaznaczyć, że w analizowanym obszarze na 100 km2 przypadało średnio 17 pomników 
przyrody. Wartość wskaźnika jest nieco niższa niż średnia dla podregionu leszczyńskiego (19 

                                                           
16Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów, szczególnie: okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków 
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

17 Program ochrony środowiska dla powiatu leszczyńskiego, proGEO, Wrocław 2005 
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pomników), jednak wyższa niż przeciętna wartość dla województwa wielkopolskiego (13 pomników)  
i Polski (12 pomników). W przypadku poszczególnych gmin OF Aglomeracji Leszczyńskiej średnia ta 
wahała się od 3 w przypadku Lipna do 36 w przypadku Osiecznej. 

Ryc. 7 Liczba pomników przyrody na 100 km2 w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajduje się wiele zabytkowych parków. Są one zlokalizowane w 7 
gminach – Krzemieniewie, Lipnie, Osiecznej, Przemęcie, Rydzynie, Święciechowej i Włoszakowicach. 
Parki mają charakter pałacowy lub dworski i większość z nich powstała w XVIII lub XIX wieku. Ich 
powierzchnia jest zróżnicowana i waha się od kilku do kilkunastu hektarów. Najbardziej interesujące 
parki można odwiedzić w Rydzynie i Pawłowicach (gmina Krzemieniewo)18. 

4.1.3 Złoża kopalin 

W kontekście rozwoju gospodarki istotną kwestią jest występowanie zasobów kopalin w OF 
Aglomeracji Leszczyńskiej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w analizowanym obszarze 
znajdowało się 77 złóż kopalin i zlokalizowane były one we wszystkich gminach. Ich liczba była 
zróżnicowana w poszczególnych jednostkach. Najwięcej złóż występowało w Przemęcie – 21, czyli 
27,3%, a najmniej w Lesznie – 1, czyli 1,3%. W pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 4 w 
przypadku Wijewa i Rydzyna do 17 w przypadku Osiecznej. 

                                                           
18 Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, opracowanie na zlecenie organizacji turystycznej Leszno 
– Region, Leszno 2007 
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Ryc. 8 Liczba złóż kopalin w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa 2014 

Kopaliny w OF Aglomeracji Leszczyńskiej można podzielić na 5 typów. Zdecydowana większość 
służyła pozyskiwaniu piasków i żwirów – 65 złóż, czyli 84,4%. W przypadku pozostałych kopalin ich 
liczba była zdecydowanie niższa. Torfy pozyskiwane były z 4 złóż (5,2%), podobnie jak surowce ilaste 
(5,2%). Najmniejsza liczba złóż charakteryzowała natomiast wydobycie gazu ziemnego (2 złoża, czyli 
2,6%) i kredy jeziornej (2,6%).  

Ryc. 9 Udział rodzajów złóż kopalin w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa 2014 

Należy zaznaczyć, że złoża piasków i żwirów występowały we wszystkich gminach analizowanego 
obszaru. W przypadku pozostałych kopalin ich zasoby były zlokalizowane w pojedynczych 
jednostkach. Torfy znajdowały się w Przemęcie i Lipnie, surowce ilaste – w Osiecznej i Krzemieniewie, 
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gaz ziemny – w Osiecznej i Lipnie, kreda jeziorna – w Krzemieniewie i Lipnie. W związku z tym można 
stwierdzić, że gminami o najbardziej zróżnicowanych zasobach były: Lipno, które posiadało 4 
rodzaje złóż oraz Osieczna i Krzemieniewo, w granicach których występowały po 3 rodzaje złóż. 

Tabela 3 Rodzaje złóż kopalin w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

Gmina Rodzaj złoża 

Leszno piaski i żwiry 

Wijewo piaski i żwiry 

Włoszakowice piaski i żwiry 

Lipno piaski i żwiry, torfy, kreda jeziorna, gaz ziemny 

Święciechowa piaski i żwiry 

Osieczna piaski i żwiry, surowce ilaste, gaz ziemny 

Krzemieniewo piaski i żwiry, surowce ilaste, kreda jeziorna 

Rydzyna piaski i żwiry 

Przemęt piaski i żwiry, torfy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa 2014 

Złoża kopalin w OF Aglomeracji Leszczyńskiej były zróżnicowane pod kątem stanu zagospodarowania. 
Blisko połowa z nich (36, czyli 46,8%) była zagospodarowana i eksploatowana. Należy jednak 
zaznaczyć, że część złóż podlegała stałej eksploatacji (29, czyli 37,7%), a część tylko okresowej (7, czyli 
9,1%). Na drugim miejscu znajdowały się złoża o zasobach rozpoznanych. W większości były one 
rozpoznane szczegółowo (25, czyli 32,5%), a w pojedynczych przypadkach – wstępnie (3, czyli 3,9%). 
W analizowanym obszarze znajdowały się także złoża, z których wydobycie zostało zaniechane (12, 
czyli 15,6%) oraz jedno, które zostało skreślone z bilansu zasobów (1,3%).  

Ryc. 10 Stan zagospodarowania złóż kopalin w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa 2014 

Warto podkreślić, że poza złożami żwirów i piasków w grupie eksploatowanych znajdowały się 
tylko dwa złoża torfów i jedno surowców ilastych. Wszystkie zasoby gazu ziemnego i kredy jeziornej 
należały do grupy rozpoznanych szczegółowo. W przypadku poszczególnych gmin najwięcej złóż 
eksploatowanych, stale lub okresowo, znajdowało się w Krzemieniewie – 7 złóż oraz Osiecznej i 
Przemęcie – po 6 złóż. Leszno jest jedyną gminą, w której nie występowało żadne złoże 
eksploatowane. 

Tabela 4 Złoża kopalin eksploatowanych stale lub okresowo w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2013 r. 

Gmina Liczba złóż Rodzaj złóż 

Leszno 0 - 

Wijewo 2 piaski i żwiry 

Włoszakowice 5 piaski i żwiry 

Lipno 4 piaski i żwiry, torfy 

Święciechowa 5 piaski i żwiry 

Osieczna 6 piaski i żwiry 

Krzemieniewo 7 piaski i żwiry, surowce ilaste 

Rydzyna 1 piaski i żwiry 

Przemęt 6 piaski i żwiry, torfy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa 2014 

4.1.4 Stan środowiska19 

Na stan środowiska w 2012 r. w powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej składa się kilka 
aspektów: 

 jakość powietrza, 

 jakość wód powierzchniowych, 

 jakość wód podziemnych, 

 jakość gleb, 

 gospodarka odpadami, 

 przedsiębiorstwa obarczone ryzykiem wystąpienia awarii. 

Powiat leszczyński, powiat wolsztyński i miasto Leszno znajdują się w tej samej strefie oceny jakości 

powietrza, czyli strefie wielkopolskiej. W związku z tym można stwierdzić, że w całym analizowanym 

obszarze stan powietrza był podobny. O jego jakości decyduje poziom stężenia poszczególnych 

                                                           
19 Rozdział opracowany na podstawie Informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie leszczyńskim, powiecie wolsztyńskim i Lesznie w 
roku 2012 
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substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM2,5 oraz metali 

oznaczanych w pyle PM10, ozonu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. W 2012 r. stężenia wskazanych 

zanieczyszczeń mieściły się w dwóch klasach: A – jeśli nie przekraczały poziomów dopuszczalnych i 

poziomów docelowych lub C – jeśli przekraczały wymagane prawem normy. Pod kątem ochrony 

zdrowia OF Aglomeracji Leszczyńskiej zaliczało się do klasy A w przypadku stężenia większości 

zanieczyszczeń i do klasy C w przypadku stężenia ozonu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. Natomiast 

pod kątem ochrony roślin w klasie C znajdował się tylko ozon, a pozostałe substancje przypisano 

do klasy A. 

Tabela 5 Zanieczyszczenia powietrza według klas w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

Rodzaj ochrony Klasa A Klasa C 

Ochrona zdrowia 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek 

węgla, benzen, pył PM2,5, metale 

oznaczane w pyle PM10 

ozon, pył PM10, benzo(a)piren 

Ochrona roślin 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek 

węgla, benzen, pył PM2,5, metale 

oznaczane w pyle PM10, pył PM10, 

benzo(a)piren 

ozon 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie leszczyńskim, powiecie 
wolsztyńskim i Lesznie w roku 2012 

Jakość wód powierzchniowych w 2012 r. została zbadana w kilku jeziorach i ciekach wodnych dwóch 

powiatów – leszczyńskiego i wolsztyńskiego. Na podstawie przyjętych kryteriów w obu jednostkach 

jakość wód uznano za złą. Oznacza to, że zarówno stan ekologiczny (elementy biologiczne, 

fizykochemiczne i hydromorfologiczne), jak i chemiczny wód w analizowanym obszarze był 

klasyfikowany jako niespełniający odpowiednich norm i określony jako zły, słaby lub umiarkowany – 

w przypadku stanu ekologicznego lub poniżej dobrego – w przypadku stanu chemicznego. Warto 

zaznaczyć, że żadne z badanych wód nie spełniały wymagań stawianych obszarom chronionym.  

Jako przyczynę złej jakości wód powierzchniowych w OF Aglomeracji Leszczyńskiej wskazywano 

punktowe źródła zanieczyszczeń. Wśród nich należy wymienić: nieoczyszczone lub niedostatecznie 

oczyszczone ścieki, zanieczyszczenia obszarowe związane z rolnictwem, rozwój terenów 

rekreacyjnych i zabudowy mieszkaniowej, braki w infrastrukturze komunalnej (kanalizacja, 

oczyszczalnie) oraz niedostateczną sanitację20 wsi. Jakość wód powinna osiągnąć stan dobry, co jest 

możliwe dzięki podjęciu odpowiednich działań np. rozwojowi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

stosowaniu odpowiednich rozwiązań agrotechnicznych i kształtowaniu świadomości ekologicznej 

mieszkańców. 

                                                           
20 Sanitacja rozumiana jest jako ochrona zdrowia, recykling substancji odżywczych i zapobieganie degradacji 
środowiska  



 

34 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Tabela 6 Jakość wód powierzchniowych w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

Aspekt jakości wód Ocena 

Stan ekologiczny umiarkowany, słaby lub zły 

Stan chemiczny poniżej dobrego 

Spełnianie wymagań dla obszarów chronionych nie 

Stan wód zły 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie leszczyńskim, powiecie 
wolsztyńskim i Lesznie w roku 2012 

W analizowanych powiatach występuje 5 głównych zbiorników wód podziemnych21 – trzy w 
powiecie leszczyńskim, jeden w powiecie wolsztyńskim i jeden w Lesznie. Cechą wspólną zbiorników 
jest słaba izolacja zasobów wodnych (np. płytki poziom zalegania wód, intensywna wymiana 
pomiędzy wodami podziemnymi a infiltracyjnymi), która wpływa na zwiększenie zagrożenia 
wystąpienia zanieczyszczeń. W przypadku powiatu leszczyńskiego występują obszary szczególnie 
narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Badania z 2012 r. wykazały 
jednak, że wody podziemne nie są zanieczyszczone tymi substancjami. W powiecie wolsztyńskim 
wody podziemne zostały zaliczone do klasy III (wód o zadowalającej jakości), ze względu na obecność 
żelaza i wapnia, a w mieście Leszno – do klasy IV (wód o niezadowalającej jakości), ze względu na 
obecność manganu, wapnia, wodorowęglanów, siarczanów i żelaza. 

Jakość gleby w 2012 r. została zbadana tylko w powiecie leszczyńskim, ponieważ w dwóch 

pozostałych jednostkach nie wyznaczono żadnych punktów pomiarowych. Badana gleba miała 

odczyn bardzo kwaśny (pH 4,16), który oznacza niebezpieczeństwo degradacji i utrudnienia dla 

zachodzenia procesów biologicznych wielu gatunków roślin. Gleba nie była zasolona, ani 

zanieczyszczona siarką, metalami śladowymi (cynk, miedź, nikiel, kadm, ołów) i węglowodorami 

aromatycznymi. W związku z tym należy stwierdzić, że gleby w powiecie leszczyńskim służą 

uprawom rolniczym, jednak plony mogą być stosunkowo niższe ze względu na kwaśny odczyn. 

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. znajdowało się kilka obiektów, których celem było 

gromadzenie i przetwarzanie odpadów. Należały do nich: kompostownia, instalacja biogazowa, dwie 

sortownie i dwa składowiska odpadów. Prawie wszystkie obiekty były zlokalizowane w gminie 

Osieczna. Wyjątki stanowiły: składowisko, które działało w Przemęcie oraz sortownia w 

Święciechowej. W Lesznie nie funkcjonowały żadne tego typu instalacje – miasto było obsługiwane 

przez kompostownię, składowisko i sortownie znajdujące się w gminach powiatu leszczyńskiego. Ich 

właścicielem jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. Warto zaznaczyć, że w 

analizowanym obszarze zlokalizowanych było 7 składowisk nieeksploatowanych (6 w powiecie 

leszczyńskim i 1 w powiecie wolsztyńskim), posiadających decyzje na zamknięcie, na których 

zakończono prace rekultywacyjne. 

                                                           
21 Naturalne zbiorniki wodne, znajdujące się pod powierzchnią ziemi, gromadzące wody podziemne  
i spełniające szczególne kryteria ilościowe i jakościowe; mają strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej 
kraju. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
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Tabela 7 Obiekty przeznaczone do gromadzenia i przetwarzania odpadów OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2012 r. 

Obiekt Gmina 

Kompostownia Osieczna 

Instalacja biogazowa Osieczna 

Sortownia Osieczna, Święciechowa 

Składowisko odpadów Osieczna, Przemęt 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie leszczyńskim, powiecie 
wolsztyńskim i Lesznie w roku 2012 

W 2012 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej nie funkcjonowały przedsiębiorstwa należące do grupy 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Zidentyfikowano jednak zakład 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii: Akwawit-Polmos S.A. we Wrocławiu – Zakład 
Produkcyjny w Lesznie. Firma ta posiadała swoje obiekty w dwóch powiatach: leszczyńskim i mieście 
Leszno. Można również wyróżnić grupę pozostałych zakładów mogących spowodować poważne 
awarie, w której znalazła się tylko jedna firma – Hipsz Spółka z o.o. Zakład Produkcyjny w Rydzynie 
(powiat leszczyński). 

4.2 Infrastruktura 

4.2.1 Dostępność komunikacyjna i transport 

Przez OF Aglomeracji Leszczyńskiej przebiegają dwie drogi krajowe, które stanowią główne ciągi 
komunikacyjne w analizowanym obszarze: 

 droga nr 12, z kierunku zachodniego na wschód (Wschowa – Leszno – Gostyń – Jarocin – 

Pleszew – Kalisz – Błaszki); 

 droga nr 5, z kierunku północnego na południowy wschód (Świecie – Gniezno – Poznań – 

Stęszew – Kościan – Leszno – Wrocław)22. 

Należy zaznaczyć, że planowana jest budowa drogi ekspresowej S5, która będzie łączyła Wrocław z 
Poznaniem oraz autostradę A4 z autostradą A2. Wpłynie ona na zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej Leszna. W ramach inwestycji przewiduje się także zlokalizowanie 3 węzłów 
drogowych – Święciechowa, Leszno i Leszno Południe.  

Badany obszar jest skomunikowany z najbliższym otoczeniem dzięki czterem drogom wojewódzkim: 

 droga nr 305 (Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec); 

 droga nr 316 (Sławocin – Ciosaniec – Kaszczor); 

 droga nr 323 (Leszno – Góra – Studzionki – Rudna – Rynarcice – Droga nr 3); 

 droga nr 432 (Leszno – Krzywiń – Śrem – Środa Wielkopolska – Września)23. 

                                                           
22http://www.gddkia.gov.pl/pl/2155/Siec-drog-krajowych 
23http://www.wzdw.pl/wp-content/uploads/2011/08/Drogi_wojewodzkie_wojewodztwa-_wielkopolskiego.pdf 



 

36 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Ryc. 11 Drogi krajowe i wojewódzkie w OF Aglomeracji Leszczyńskiej 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Na terenie OF Aglomeracji Leszczyńskiej funkcjonuje komunikacja zbiorowa. Za transport publiczny 
odpowiedzialny jest przede wszystkim Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, który świadczy usługi 
nie tylko w mieście, lecz także w trzech gminach ościennych – Lipnie, Święciechowej i Rydzynie. 

Istniejąca sieć drogowa zapewnia dobrą komunikację wewnątrz OF Aglomeracji Leszczyńskiej oraz 

dogodne połączenia z otoczeniem. Warto jednak zaznaczyć, że drogi krajowe i wojewódzkie nie łączą 

wszystkich gmin analizowanego obszaru z Lesznem – dotyczy to jednostek położonych na północny 

zachód od miasta, czyli Włoszakowic, Wijewa i Przemętu. Szlaki komunikacyjne umożliwiają dojazd 

do głównego ośrodka województwa wielkopolskiego – Poznania oraz stolic siedmiu sąsiednich 

regionów.  

Tabela 8 Czas dojazdu samochodem z Leszna do Poznania i stolic sąsiednich województw24 

Miasto Czas dojazdu Odległość 

Poznań 1 h 23 min 87 km 

Wrocław 1 h 41 min 98 km 

Zielona Góra 1 h 40 min 106 km 

                                                           
24 Podane wartości to minimalny czas dojazdu z Leszna do poszczególnych ośrodków 
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Gorzów 

Wielkopolski 
2 h 16 min 178 km 

Opole 2 h 36 min 204 km 

Łódź 3 h 7 min 269 km 

Bydgoszcz 2 h 46 min 197 km 

Toruń 3 h 12 min 217 km 

Gdańsk 4 h 46 min 387 km 

Szczecin 3 h 14 min 285 km 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.google.pl/maps 

Przez OF Aglomeracji Leszczyńskiej przebiegają cztery linie kolejowe25. Linia nr 14 łączy stację Łódź 
Kaliska ze stacją Tuplice i przebiega ze wchodu na zachód, przez gminy: Krzemieniewo, Osieczna, 
Leszno, Święciechowa. Ma znaczenie państwowe, składa się z odcinków jednotorowych i 
dwutorowych, zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych. Linia nr 271 łączy stację Wrocław Główny 
ze stacją Poznań Główny i przebiega z południowego wschodu na północ, przez gminy: Rydzyna, 
Leszno, Lipno. Jest dwutorowa, zelektryfikowana, ma znaczenie państwowe i stanowi element 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Linia nr 359, jednotorowa i niezelektryfikowana, łączy stację 
Leszno ze stacją Zbąszyń i przebiega z południowego wschodu na północny zachód, przez gminy: 
Leszno, Lipno, Włoszakowice, Przemęt. Linia nr 360, także jednotorowa i niezelektryfikowana, łączy 
stację Jarocin ze stacją Kąkolewo i przebiega ze wschodu na zachód, przez gminy Krzemieniewo i 
Osieczna26. 

Tabela 9 Czas dojazdu koleją z Leszna do Poznania i stolic sąsiednich województw27 

Miasto Czas dojazdu Odległość 

Poznań 1 h 6 min 69 km 

Wrocław 1 h 13 min 96 km 

Zielona Góra 3 h 10 min 129 km 

Gorzów 

Wielkopolski 
3 h 39 min 212 km 

Opole 2 h 27 min 178 km 

Łódź 4 h 17 min 316 km 

Bydgoszcz 3 h 4 min 221 km 

Toruń 3 h 17 min 210 km 

Gdańsk 4 h 40 min 380 km 

Szczecin 4 h 3 min 279 km 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://beta.rozklad-pkp.pl/ 

                                                           
25http://mapa.plk-sa.pl/ 
26http://www.atlaskolejowy.pl/ 
27 Podane wartości to minimalny czas dojazdu z Leszna do poszczególnych ośrodków 

http://beta.rozklad-pkp.pl/
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W pobliżu analizowanego obszaru znajduje się sześć lotnisk międzynarodowych. Najbliższe położone 

jest w Poznaniu, w odległości 84 km od Leszna i można do niego dotrzeć w nieco ponad godzinę. 

Pozostałe porty lotnicze znajdują się w województwach sąsiednich – zachodnio-pomorskim, 

dolnośląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Czas dojazdu do wskazanych portów waha 

się od około półtorej godziny w przypadku Wrocławia do prawie pięciu godzin w przypadku Gdańska. 

Tabela 10 Czas dojazdu z Leszna do najbliższych lotnisk międzynarodowych28 

Miasto Port lotniczy Czas dojazdu Odległość 

Poznań 
Port lotniczy im. Henryka 

Wieniawskiego 
1 h 21 min 84 km 

Wrocław 
Port lotniczy im. Mikołaja 

Kopernika 
1 h 38 min 107 km 

Łódź 
Port lotniczy im. Władysława 

Reymonta 
3 h 14 min 275 km 

Bydgoszcz 
Port Lotniczy im. Ignacego Jana 

Paderewskiego 
2 h 48 min 195 km 

Gdańsk Port lotniczy im. Lecha Wałęsy 4 h 45 min 392 km 

Szczecin 
Port lotniczy im. NSZZ 

"Solidarność" 
3 h 21 min 312 km 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.google.pl/maps 

W 2012 r. w trzech powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowało się 806,3 km 
dróg gminnych, co stanowiło 21,1% długości tego typu dróg w podregionie leszczyńskim i 3,4% w 
województwie wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że nieco ponad połowa kilometrażu dróg (440,6 km, 
czyli 54,6%) charakteryzowała się nawierzchnią gruntową, pozostałe – nawierzchnią twardą. Można 
więc wnioskować, że większość dróg gminnych znajdowała się w złym stanie technicznym. Przez 
powiat leszczyński przebiegało 362,8 km dróg (45%), przez powiat wolsztyński – 293,3 km (36,4%), a 
przez miasto Leszno – 150,2 km (18,6%).  

Średnia gęstość dróg gminnych w trzech analizowanych powiatach wynosiła 53,1 km na 100 km2 
powierzchni. Największa gęstość występowała w mieście Leszno – 469,4 km na 100 km2 i była to 
wartość zdecydowanie wyższa niż średnia dla podregionu (63,7 km), województwa (78,4 km) i całego 
kraju (76,3 km). Taki wynik można wiązać z miejskim charakterem jednostki. W przypadku powiatu 
leszczyńskiego i wolsztyńskiego wartość wskaźnika wynosiła odpowiednio 45 km i 43,1 km i była 
niższa niż średnie dla jednostek wyższego rzędu. 

                                                           
28 Podane wartości to minimalny czas dojazdu z Leszna do poszczególnych portów lotniczych 
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Ryc. 12 Długość dróg gminnych przypadająca na 100 km2 miasta Leszno, powiatu leszczyńskiego, 

powiatu wolsztyńskiego, podregionu leszczyńskiego, województwa wielkopolskiego i Polski  

w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. w trzech powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowało się 703,4 km 
dróg powiatowych, co stanowiło 26% długości tego typu dróg w podregionie leszczyńskim i 5,7% w 
województwie wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość kilometrażu dróg (617,3 
km, czyli 87,8%) charakteryzowała się nawierzchnią twardą, pozostałe – nawierzchnią gruntową. W 
związku z tym można stwierdzić, że drogi powiatowe znajdowały się w lepszym stanie niż drogi 
gminne. Przez powiat leszczyński przebiegało 387,2 km dróg (55%), przez powiat wolsztyński – 270,2 
km (38,4%), a przez miasto Leszno – 46 km (6,5%).  

Średnia gęstość dróg powiatowych w trzech analizowanych powiatach wynosiła 46,3 km na  
100 km2 powierzchni. Największa gęstość występowała w mieście Leszno – 143,8 km na 10 km2 i była 
to wartość wyższa niż średnia dla podregionu (45,2 km), województwa (41,5 km) i całego kraju  
(40,2 km). W przypadku powiatu leszczyńskiego wartość wskaźnika wynosiła 48 km i również była 
wyższa niż średnie dla jednostek wyższego rzędu, natomiast w przypadku powiatu wolsztyńskiego 
była równa 39,7 km, czyli niższa niż przeciętne wartości dla podregionu, regionu i Polski. 

Ryc. 13 Długość dróg powiatowych przypadająca na 100 km2 miasta Leszno, powiatu 

leszczyńskiego, powiatu wolsztyńskiego, podregionu leszczyńskiego, województwa 

wielkopolskiego i Polski w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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4.2.2 Usługi komunalne 

Długość sieci wodociągowej w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. wynosiła 802,7 km, co 
stanowiło 17% długości sieci w podregionie leszczyńskim i 2,7% w województwie wielkopolskim. Była 
ona zróżnicowana w poszczególnych gminach – w Lesznie wynosiła 146,6 km, a w pozostałych 
jednostkach wahała się od 37,4 km w przypadku Wijewa do 106,3 km w przypadku Przemętu. 

Średnia gęstość sieci wodociągowej w analizowanym obszarze wynosiła 75,5 km na 100 km2 
powierzchni i była niższa niż przeciętna wartość dla podregionu leszczyńskiego (78,6 km), 
województwa wielkopolskiego (100,6 km) i Polski (90,5 km). Największą gęstością sieci 
charakteryzowało się miasto Leszno – 460,1 km na 100 km2. W pozostałych gminach wartość 
wskaźnika była zdecydowanie niższa i wahała się od 91,9 km w przypadku Lipna do 47,2 km w 
przypadku Przemętu. 

Ryc. 14 Średnia długość sieci wodociągowej na 100 km2w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 

2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. z sieci wodociągowej korzystało 93,7% mieszkańców OF Aglomeracji Leszczyńskiej. 
Wartość wskaźnika świadczy o korzystnej sytuacji w analizowanym obszarze, ponieważ była wyższa 
niż średnia dla podregionu leszczyńskiego (92,1% osób korzystających z sieci), województwa 
wielkopolskiego (93% osób) i Polski (87,9% osób). Największym udziałem osób mających dostęp do 
wodociągów charakteryzowało się miasto Leszno – 98,6% mieszkańców korzystało z infrastruktury, 
co można wiązać z miejskim charakterem gminy. Natomiast najmniejszy odsetek występował w 
gminie Przemęt – tylko 76,1% mieszkańców użytkowało sieć. Warto zaznaczyć, że jest to gmina o 
największej powierzchni (wynosi 225 km2) i jednej z najmniejszych gęstości zaludnienia (w 2012 r. – 
62 osoby na km2). 
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Ryc. 15 Udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Długość sieci kanalizacyjnej w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. wynosiła 450,2 km, co 
stanowiło 22,7% długości sieci w podregionie leszczyńskim i 4,1% w województwie wielkopolskim. 
Była ona zróżnicowana w poszczególnych gminach – w Lesznie wynosiła 194,1 km, a w pozostałych 
jednostkach wahała się od 75,2 km w przypadku Przemętu do 4,4 km w przypadku Krzemieniewa. 
Należy zaznaczyć, że gmina Wijewo nie posiadała kanalizacji. 

Średnia gęstość sieci kanalizacyjnej w analizowanym obszarze wynosiła 42,4 km na 100 km2 
powierzchni i była wyższa niż przeciętna wartość dla podregionu leszczyńskiego (33 km), 
województwa wielkopolskiego (37,1 km) i Polski (40,2 km). Największą gęstością sieci 
charakteryzowało się miasto Leszno – 609,2 km na 100 km2. W pozostałych gminach wartość 
wskaźnika była zdecydowanie niższa i wahała się od 38 km w przypadku Święciechowej do 3,9 km w 
przypadku Krzemieniewa. 
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Ryc. 16 Średnia długość sieci kanalizacyjnej na 100 km2w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 

2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 63,5% mieszkańców OF Aglomeracji Leszczyńskiej – we 
wszystkich gminach z wyjątkiem Wijewa (gmina o najmniejszej liczbie ludności i małej powierzchni). 
Wartość wskaźnika dla analizowanego obszaru była wyższa niż wartość odnotowana w podregionie 
leszczyńskim (57,5% osób), ale nieco niższa niż średnia dla województwa wielkopolskiego (63,9% 
osób korzystających z sieci) i Polski (64,3% osób). Należy podkreślić, że jest to związane z dużym 
udziałem osób mających dostęp do kanalizacji w gminie miejskiej Leszno, w której z infrastruktury 
korzystało 93,7% mieszkańców. Między wskazaną jednostką a pozostałymi gminami miejsko-
wiejskimi i wiejskimi występowały znaczące dysproporcje – w Święciechowej, znajdującej się na 2 
miejscu pod względem odsetka mieszkańców użytkujących sieć, wartość wskaźnika wynosiła 48,5%. 
Najmniejszym odsetkiem osób korzystających z sieci charakteryzowała się gmina Krzemieniewo, w 
której tylko 19,8% mieszkańców użytkowało kanalizację. Warto zaznaczyć, że najmniej korzystna 
sytuacja występowała w trzech gminach leżących we wschodniej części analizowanego obszaru. 

Ryc. 17 Udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2012 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Długość sieci gazowej w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. wynosiła 446,1 km, co stanowiło 
13,6% długości sieci w podregionie leszczyńskim i 3,3% w województwie wielkopolskim. Była ona 
zróżnicowana w poszczególnych gminach – w Lesznie wynosiła 204,3 km, a w pozostałych 
jednostkach wahała się od 84,8 km w przypadku Krzemieniewa do 3,6 km w przypadku Włoszakowic. 
Należy zaznaczyć, że dwie gminy zachodnie (Wijewo i Przemęt) nie posiadały sieci rozdzielczej. 

Średnia gęstość sieci gazowej w analizowanym obszarze wynosiła 42 km na 100 km2 powierzchni i 
była niewiele niższa niż przeciętna wartość dla podregionu leszczyńskiego (42,4 km), ale wyższa niż 
średnia dla województwa wielkopolskiego (37,7 km) i Polski (37,6 km). Największą gęstością sieci 
charakteryzowało się miasto Leszno – 639,6 km na 100 km2. W pozostałych gminach wartość 
wskaźnika była zdecydowanie niższa i wahała się od 58,3 km w przypadku Krzemieniewa do 2,8 km w 
przypadku Włoszakowic. 

Ryc. 18 Średnia długość sieci gazowej na 100 km2 w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. z sieci gazowej korzystało 51,6% mieszkańców OF Aglomeracji Leszczyńskiej. Wartość 
wskaźnika dla analizowanego obszaru była wyższa niż wartość odnotowana w województwie 
wielkopolskim (47,6% osób), ale niższa niż średnia dla podregionu leszczyńskiego (55,1% osób 
korzystających z sieci) i Polski (52,4% osób). Należy podkreślić, że duży udział osób mających dostęp 
do gazu występował w gminie miejskiej Leszno, w której z infrastruktury korzystało 89,3% osób. W 
pozostałych gminach odsetek ten był znacznie mniejszy i wynosił od 52,4% w przypadku 
Krzemieniewa do 0,2% w przypadku Przemętu. Warto zaznaczyć, że najmniej korzystna sytuacja 
występowała w trzech gminach leżących w zachodniej części analizowanego obszaru. 
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Ryc. 19 Udział mieszkańców korzystających z sieci gazowej w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej 

w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. w trzech powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowało się 96 kotłowni, 
które stanowiły 23,9% tego typu obiektów w podregionie leszczyńskim i 5,7% w województwie 
wielkopolskim. Najwięcej kotłowni zlokalizowanych było w mieście Leszno – 44, czyli 45,8%. W 
powiatach leszczyńskim i wolsztyńskim było to odpowiednio  27, czyli 28,1% i 25, czyli 26% kotłowni. 

Długość przesyłowej sieci cieplnej w analizowanych powiatach była równa 52,9 km, co stanowiło 
52,6% długości sieci w podregionie leszczyńskim i 6,7% w województwie wielkopolskim. Przez miasto 
Leszno przebiegało 34,3 km sieci (64,8%), przez powiat leszczyński – 8,1 km (15,3%), przez powiat 
wolsztyński – 10,5 km (19,8%). Średnia gęstość sieci przesyłowej we wskazanych jednostkach 
wynosiła 3,5 km na 100 km2 powierzchni i była wyższa niż przeciętna wartość dla podregionu 
leszczyńskiego (1,7 km) i województwa wielkopolskiego (2,7 km), ale niższa niż średnia dla Polski (5,1 
km). Największą gęstością sieci charakteryzowało się miasto Leszno – 107,2 km na 100 km2. W 
pozostałych gminach wartość wskaźnika była zdecydowanie niższa i wynosiła 1,5 km w przypadku 
powiatu wolsztyńskiego i 1 km w przypadku powiatu leszczyńskiego. 

Ryc. 20 Średnia długość przesyłowej sieci ciepłowniczej na 100 km2 w mieście Leszno, powiecie 

leszczyńskim, powiecie wolsztyńskim, podregionie leszczyńskim, województwie wielkopolskim i 

Polsce w 2012 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej funkcjonowało 10 komunalnych oczyszczalni ścieków – 
biologicznych oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów29. Znajdowały się one w sześciu gminach 
analizowanego obszaru – Krzemieniewie, Osiecznej, Rydzynie, Święciechowej, Włoszakowicach, 
Przemęcie i stanowiły 13,7% tego typu obiektów w podregionie leszczyńskim i 2,9% w województwie 
wielkopolskim. Najwięcej oczyszczalni znajdowało się w gminie Przemęt – ich liczba wynosiła 3, 
natomiast w pozostałych jednostkach – 1 lub 2. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Leszna korzystają z 
oczyszczalni znajdującej się w Święciechowej. 

Z oczyszczalni komunalnych w 2013 r. korzystało 69,6% mieszkańców OF Aglomeracji Leszczyńskiej 
– we wszystkich gminach z wyjątkiem Wijewa. Wartość wskaźnika30 dla analizowanego obszaru była 
nieco wyższa niż wartość odnotowana w podregionie leszczyńskim (64%) i województwie 
wielkopolskim (67,8%), ale niższa niż średnia dla Polski (70,3%). Największy udział mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni charakteryzował miasto Leszno – 96,5%. W pozostałych gminach 
odsetek ten wynosił od 74,5% w przypadku Święciechowej do 22,7% w przypadku Krzemieniewa. 

Ryc. 21 Udział mieszkańców korzystających z oczyszczalni komunalnych w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Część mieszkańców OF Aglomeracji Leszczyńskiej gromadzi odpady komunalne w zbiornikach 
bezodpływowych31. W 2012 r. ich liczba wynosiła 7873, co stanowiło 22,3% zbiorników w 
podregionie leszczyńskim i 3,7% w województwie wielkopolskim. Najwięcej tego typu obiektów 
znajdowało się w Przemęcie – 1475, a najmniej w Lesznie – 56.  

W analizowanym obszarze w 2012 r. na 1000 mieszkańców przypadało średnio 60 zbiorników 
bezodpływowych. Wartość wskaźnika była nieco niższa niż średnia dla podregionu (64 zbiorniki) i 

                                                           
29 obiekty o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania (głównie biologicznych, a także chemicznych), 
umożliwiających zwiększoną redukcję azotu i fosforu. 
30 Wskaźnik dotyczy mieszkańców korzystających z oczyszczalni, bez rozróżnienia na lokalizację obiektu, czego 
przykładem mogą być mieszkańcy gminy Lipno korzystający z oczyszczalni znajdującej się w gminie 
Święciechowa. 
31 Instalacja i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania 
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województwa (61) oraz równa wartości dla całej Polski. Największą liczbą zbiorników w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców charakteryzowała się gmina Wijewo – 203. Jest to gmina, w której mieszkańcy 
nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Najmniejsza liczba była natomiast 
charakterystyczna dla miasta Leszno – na 1000 osób przypadał tylko 1 zbiornik. Warto zaznaczyć, że 
najniższa wartość wskaźnika występowała w gminie miejskiej i gminach miejsko-wiejskich. 

Ryc. 22 Liczba zbiorników bezodpływowych na 1000 mieszkańców w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

4.2.3 Gospodarka mieszkaniowa 

W gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. zlokalizowanych było 21770 budynków 
mieszkalnych, które stanowiły 22,6% wszystkich budynków w podregionie leszczyńskim i 3,9% w 
województwie wielkopolskim. Ich liczba w poszczególnych jednostkach była zróżnicowana. Najmniej 
budynków znajdowało się w Wijewie – 807, a najwięcej zlokalizowanych było w mieście Lesznie – ich 
liczba wynosiła 7 396 i stanowiła 34% wszystkich budynków w analizowanym obszarze. Na podstawie 
danych dotyczących liczby mieszkańców można zauważyć zależność: im więcej mieszkańców w 
gminie, tym więcej mieści się w niej budynków. Warto zaznaczyć, że liczba budynków nie była w 
żaden sposób skorelowana z powierzchnią analizowanych jednostek terytorialnych. 

Należy podkreślić, że w przypadku trzech gmin na jeden budynek przypadało średnio 4 mieszkańców 
(Lipno, Osieczna, Włoszakowice), w przypadku czterech – wartość wskaźnika wynosiła 5 mieszkańców 
(Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Przemęt). Najwyższą średnią odnotowano w Krzemieniewie – 6 
osób na budynek i Lesznie – 9 osób na budynek. W związku z tym można zakładać, że w większości 
gmin analizowanego obszaru dominuje zabudowa jednorodzinna, natomiast w Lesznie występuje 
także zabudowa wielorodzinna. Należy zaznaczyć, że wartości wskaźników dla wszystkich gmin, z 
wyjątkiem miasta Leszna były niższe lub równe średniej dla podregionu, województwa i Polski, która 
wynosiła 6 mieszkańców. 
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Ryc. 23 Liczba budynków mieszkalnych w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. zlokalizowane były 40832 mieszkania, z czego 
najwięcej – 57,5% w mieście Leszno (23 486), a najmniej – 2,1% w Wijewie (841). Mieszkania 
znajdujące się w analizowanym obszarze stanowiły 25% wszystkich lokali tego typu w podregionie 
leszczyńskim i 3,6% w województwie wielkopolskim. Można stwierdzić, że liczba mieszkań była 
skorelowana z liczbą budynków – najwięcej mieszkań znajdowało się w Lesznie i Przemęcie, 
natomiast najmniej w Wijewie, Lipnie, Święciechowej i Krzemieniewie. Warto zaznaczyć, że we 
wszystkich gminach, poza Krzemieniewem i miastem Leszno, na jeden budynek przypadało średnio 
jedno mieszkanie (wartość wskaźnika wynosiła od 1 do 1,3). W przypadku Krzemieniewa średnia 
wynosiła 2, a w przypadku Leszna – 3 mieszkania. Dane te potwierdzają jednorodzinny charakter 
zabudowy dominujący w większości gmin analizowanego obszaru. Wartości wskaźników dla 
wszystkich gmin, z wyjątkiem miasta Leszno były niższe lub równe średniej dla podregionu, 
województwa i Polski, która wynosiła 2 mieszkania. 

Warto zaznaczyć, że średnia liczba osób przypadających na 1 mieszkanie we wszystkich gminach była 
podobna – wartość wskaźnika wynosiła 4 mieszkańców (od 3,6 do 4,4). Wyjątek stanowiło miasto 
Leszno, które jako jedyne charakteryzowała wartość wskaźnika poniżej 3 – wynosiła ona 2,8. W 
związku z tym można stwierdzić, że w gminie miejskiej mieszkania często były zajmowane przez 
mniejszą liczbę osób niż w pozostałych gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej. 
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Ryc. 24 Liczba mieszkań w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Mieszkania niezamieszkane, czyli tzw. pustostany w 2009 r. znajdowały się tylko w 4 gminach 
analizowanego obszaru – Lesznie, Osiecznej, Rydzynie, Święciechowej. Ich liczba była niska i 
wynosiła 16, z czego połowa pustostanów znajdowała się w gminie miejskiej Leszno (8 mieszkań, czyli 
0,03% zasobów mieszkaniowych w gminie). W przypadku pozostałych jednostek terytorialnych były 
to pojedyncze lokale – 2 lub 4 w skali całej gminy. Mieszkania niezamieszkane w OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej stanowiły 12,5% wszystkich tego typu mieszkań w podregionie leszczyńskim i 1,9% w 
województwie wielkopolskim.  

Ryc. 25 Liczba mieszkań niezamieszkanych w zasobach gmin OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2009 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w 2012 r. była bardzo zróżnicowana w poszczególnych 
gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej. Najmniejsza powierzchnia charakteryzowała mieszkania w 
mieście Leszno – wynosiła ona średnio 72,7 m2, największa natomiast cechowała mieszkania w 
gminie Wijewo – osiągała średnią wartość 115 m2. Duże różnice występujące między miastem a 
pozostałymi jednostkami terytorialnymi można wiązać ze wspominaną wcześniej obecnością 
zabudowy wielorodzinnej w Lesznie. Prezentowane dane umożliwiają sformułowanie następującego 
wniosku: w gminach wschodnich powierzchnia mieszkań była mniejsza niż w gminach zachodnich. 
Warto zaznaczyć, że we wszystkich analizowanych gminach, z wyjątkiem miasta Leszno, przeciętna 
powierzchnia lokali mieszkalnych była większa niż średnia dla podregionu leszczyńskiego (87,5 m2), 
województwa wielkopolskiego (80,1 m2) i Polski (72,8 m2). 
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Ryc. 26 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 

2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę w 2012 r. była mniej 
zróżnicowana w poszczególnych gminach niż poprzedni wskaźnik. Najmniejsza powierzchnia na 
mieszkańca cechowała lokale w Krzemieniewie i wynosiła 25,2 m2, natomiast największa 
występowała w przypadku gminy Lipno i była równa 31,3 m2. Warto zaznaczyć, że dwie gminy 
charakteryzujące się najmniej komfortowymi warunkami (Krzemieniewo i Przemęt) były jedynymi 
jednostkami, w których powierzchnia przypadająca na 1 osobę była mniejsza niż średnia dla 
podregionu leszczyńskiego (25,9 m2), województwa wielkopolskiego (26,3 m2) i Polski (25,9 m2). 

Ryc. 27 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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4.3 Społeczeństwo 

4.3.1 Demografia 

Liczba ludności 

Rdzeń OF Aglomeracji Leszczyńskiej stanowi Leszno. W 2013 r. miasto liczyło 64589 mieszkańców i 
pod względem liczby ludności znajdowało się na siódmym miejscu w województwie (po Poznaniu, 
Kaliszu, Koninie, Pile, Ostrowie Wielkopolskim i Gnieźnie). Warto zaznaczyć, że Leszno jest jednym z 
czterech miast na prawach powiatu, które znajdują się w regionie. Wewnętrzny podział miasta nie 
jest prawnym podziałem administracyjnym, a jedynie umownym. Według niego wyróżnia się 9 
dzielnic: Nowe Miasto, Podwale, Zatorze, Leszczynko, Gronowo, Przylesie, Grzybowo, Zaborowo i 
Centrum.  

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej mieszkało 132502 osób, które stanowiły 23,9% populacji 
podregionu leszczyńskiego, 3,8% populacji województwa wielkopolskiego i 0,3% populacji Polski. 
Należy podkreślić, że blisko połowa ludności analizowanego obszaru (64589, czyli 48,7%) to 
mieszkańcy głównego miasta – Leszna. Wśród pozostałych gmin jedyną, w której liczba mieszkańców 
przekracza wartość 10000 był Przemęt (13874, czyli 10,5%). Na kolejnych miejscach znajdowały się 
Włoszakowice (9200, czyli 6,9%), Osieczna (8968, czyli 6,8%) i Rydzyna (8738, czyli 6,6%). 

Ryc. 28 Udział liczby ludności w gminach w ogóle ludności OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Liczba ludności w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w latach 2007-2013 zwiększyła się o 4156 osób, czyli 
o 3,2%. W całym analizowanym okresie utrzymywała się tendencja wzrostowa, a wartość wzrostu w 
kolejnych latach wynosiła od 0,3% do 0,8% w stosunku do roku poprzedniego. Można zauważyć, że 
dynamika zmian liczby mieszkańców była różna. Do 2010 r. tempo przyrostu ludności rosło, 
natomiast od 2011 r. zaczęło spadać. W województwie wielkopolskim trend zmian był podobny – 
liczba mieszkańców systematycznie wzrastała, osiągając w roku docelowym wartość wyższą o 80 134 
osób, czyli 2,4%. W porównaniu z Polską sytuacja w OF Aglomeracji Leszczyńskiej prezentowała się 
korzystnie, ponieważ w kraju w latach 2007-2013 liczba ludności wzrosła tylko o 1% (380 018 osób), a 
od 2011 r. utrzymywała się tendencja spadkowa. 

Ryc. 29 Liczba mieszkańców OF Aglomeracji Leszczyńskiej, województwa wielkopolskiego i Polski w 

latach 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W latach 2007-2013 wzrost liczby ludności nastąpił we wszystkich gminach OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej. Zauważalna jest jednak duża różnica między zmianą liczby mieszkańców w Lesznie i 
gminach otaczających miasto. W Lesznie wzrost w analizowanym okresie wyniósł 0,8%, a w 
pozostałych jednostkach osiągnął wartość 5,6%. Można więc stwierdzić, że w przypadku miasta był 
on mniejszy niż w województwie i Polsce, a w przypadku pozostałych jednostek – znacznie większy. 
Wartość wskaźnika była zróżnicowana w poszczególnych gminach i wynosiła od 0,7% w 
Krzemieniewie do 21,2% w Lipnie. 
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Ryc. 30 Wzrost liczby ludności w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w latach 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Średnia gęstość zaludnienia w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. wynosiła 125 osób na 1 km2. 
Była ona zbliżona do wartości dla Polski (123 osoby), jednak znacznie większa niż wartość dla 
podregionu leszczyńskiego (92 osoby) i województwa wielkopolskiego (116 osób). Należy zaznaczyć, 
że jest to związane z sytuacją w mieście Leszno, gdzie gęstość zaludnienia była równa 2 027 osób na 
1km2. Na pozostałym obszarze wskaźnik osiągnął wartość 66 mieszkańców na 1 km2 – zdecydowanie 
mniej niż w jednostkach wyższego rzędu. Był on zróżnicowany w poszczególnych gminach i wahał się 
od 57 osób w przypadku Święciechowej do 75 osób w przypadku Krzemieniewa. 
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Ryc. 31 Gęstość zaludnienia w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Struktura ludności 

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. mieszkały 67 732 kobiety (51,1%) i 64 770 mężczyzn 
(48,9%). Wskaźnik feminizacji wynosił 1046 kobiet na 1000 mężczyzn i był wyższy niż wartość 
występująca w podregionie leszczyńskim (1032 kobiety na 1000 mężczyzn), jednak niższy niż wartość 
w województwie wielkopolskim (1056 kobiet na 1000 mężczyzn) i Polsce (1066 kobiet na 1000 
mężczyzn). W latach 2007-2013 w analizowanym obszarze nastąpił spadek tej nadwyżki, ponieważ w 
roku bazowym na 1000 mężczyzn przypadało 1056 kobiet. Warto zaznaczyć, że w ciągu 6 lat liczba 
kobiet wzrosła o 2,8%, natomiast mężczyzn – o 3,8%.  

Ryc. 32 Liczba kobiet przypadająca na 1000 mężczyzn w OF Aglomeracji Leszczyńskiej, podregionie 

leszczyńskim, województwie wielkopolskim, Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Duża różnica w wartości wskaźnika feminizacji występowała między Lesznem a pozostałymi 
gminami OF Aglomeracji Leszczyńskiej. W mieście wskaźnik ten wynosił 1092 kobiety na 1000 
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mężczyzn, natomiast w pozostałym obszarze – 1004 kobiety na 1000 mężczyzn. Poza Lesznem 
znacząca nadwyżka charakteryzowała Włoszakowice (1029 kobiet na 1000 mężczyzn). W przypadku 
trzech gmin została stwierdzona nadwyżka mężczyzn nad kobietami. Do tej grupy należały: Wijewo 
(952 kobiety na 1000 mężczyzn), Krzemieniewo (983 kobiety na 1000 mężczyzn) i Przemęt (996 
kobiet na 1000 mężczyzn). 

Ryc. 33 Wskaźnik feminizacji w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Struktura wieku w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. była podobna do struktury wieku w Polsce. 
W obu przypadkach zauważalne były dwa wyże demograficzne – osoby w wieku 30-34 lat (8,5% 
ludności analizowanego obszaru) i w wieku 55-59 lat (7,2% ludności). Na podstawie danych można 
stwierdzić, że sytuacja w OF Aglomeracji Leszczyńskiej prezentowała się korzystnie na tle kraju. 
Udział procentowy dzieci oraz ludności w wieku mobilnym (między 18 a 44 rokiem życia) odznaczał 
się wyższą wartością niż udział tych grup w Polsce. Pozytywnie należy również postrzegać niższy 
udział osób starszych (powyżej 70 roku życia) – społeczeństwo w analizowanym obszarze starzeje się 
wolniej niż w całym kraju. 
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Ryc. 34 Struktura ludności według wieku w OF Aglomeracji Leszczyńskiej i Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Struktura ludności według grup ekonomicznych w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 
prezentowała się następująco: w wieku przedprodukcyjnym znajdowało się 20,1% mieszkańców 
(26 663), w wieku produkcyjnym – 63,4% (83 944), w wieku poprodukcyjnym – 16,5% (21 895). 
Udział ludności w poszczególnych grupach w analizowanym obszarze wyglądał podobnie jak w 
podregionie leszczyńskim. W porównaniu ze strukturą wieku w województwie wielkopolskim i Polsce 
można zaobserwować pewne różnice. Procent osób w wieku przedprodukcyjnym w OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej był wyższy, natomiast w wieku poprodukcyjnym – niższy. Dane te potwierdzają 
wspomniane wcześniej wolniejsze tempo starzenia się społeczeństwa. Należy jednak podkreślić, że w 
porównaniu do 2007 r. udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 3 punkty procentowe, a 
osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym zmniejszył się odpowiednio o 1,5 i 1,4 punktu 
procentowego. Świadczy to o występowaniu negatywnego trendu, związanego ze starzeniem się 
ludności. 
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Ryc. 35 Struktura ludności według grup ekonomicznych w OF Aglomeracji Leszczyńskiej, 

podregionie leszczyńskim, województwie wielkopolskim i Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

We wszystkich gminach należących do OF Aglomeracji Leszczyńskiej udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym był większy niż osób w wieku poprodukcyjnym. Wyjątek stanowiło Leszno, gdzie 
odsetek mieszkańców najstarszych był nieco wyższy niż tych najmłodszych. Warto zaznaczyć, że 
miasto było jedyną jednostką, w której struktura wieku wyglądała podobnie jak w Polsce (18,3% osób 
w wieku przedprodukcyjnym, 63% w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku poprodukcyjnym). W 
pozostałych gminach najwięcej osób w wieku produkcyjnym zanotowano w przypadku 
Święciechowej (64,8%), Krzemieniewa (64,4%) i Lipna (64%), w wieku przedprodukcyjnym – Wijewa 
(24,8%) i Lipna (23,8%), a w wieku poprodukcyjnym – Osiecznej (16,5%) i Krzemieniewa (15%).  
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Ryc. 36 Struktura ludności według grup ekonomicznych w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 

2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Z punktu widzenia rynku pracy istotny jest udział ludności w wieku produkcyjnym mobilnym, czyli 
między 18 a 44 rokiem życia. W OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. udział osób w tym wieku w 
ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym wynosił 64,2%. Wartość ta była porównywalna ze 
średnią dla podregionu leszczyńskiego i województwa wielkopolskiego (64,1%) oraz nieco wyższa niż 
średnia dla Polski (62,8%). W związku z tym w analizowanym obszarze można mówić o korzystnej 
sytuacji demograficznej. Potwierdzają to wyniki uzyskane przez poszczególne gminy – tylko w dwóch 
z nich (Krzemieniewie i Lesznie) odnotowano wartości niższe niż w podregionie i województwie oraz 
podobne do poziomu występującego w Polsce. Największy udział ludności w wieku mobilnym 
charakteryzował Lipno i Wijewo (68,4%), czyli gminy o małej powierzchni i najmniejszej liczbie 
ludności. 
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Ryc. 37 Udział ludności w wieku mobilnym w ogóle ludności w wieku produkcyjnym w gminach OF 

Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Migracje 

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej zameldowały się 1 753 osoby, a wymeldowało się 1 701 
osób. Saldo migracji było więc dodatnie i wynosiło 52 osoby. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
osiągnęło wartość 0,4, która korzystnie prezentowała się na tle jednostek wyższego rzędu. W 
przypadku województwa wielkopolskiego saldo na 1000 osób było zerowe, natomiast w przypadku 
podregionu leszczyńskiego i Polski było ujemne – wynosiło odpowiednio -0,9 i -0,5. W latach 2007-
2013 liczba zameldowań w analizowanym obszarze była zawsze wyższa niż liczba wymeldowań. W 
związku z tym można stwierdzić, że saldo migracji przez cały ten okres było dodatnie. Należy 
zaznaczyć, że na przestrzeni lat zmieniała się proporcja między zameldowaniami i wymeldowaniami. 
Przez 5 lat różnica między wartościami była większa (od 8,4% do 14%), natomiast w ostatnich 2 latach 
zmniejszyła się (wynosiła 6,5% i 3,1%).  
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Ryc. 38 Liczba zameldowań i wymeldowań w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w latach 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Najwięcej osób zameldowało się w Lesznie (643), Lipnie (227) i Rydzynie (212), najmniej natomiast w 
Wijewie (32) i Krzemieniewie (84). W przypadku wymeldowań na pierwszym miejscu znalazło się 
Leszno (891), a na dwóch ostatnich – Wijewo (41) i Włoszakowice (77). W 5 gminach saldo migracji 
osiągnęło wartość dodatnią. Były to jednostki ościenne w stosunku do Leszna – Lipno, Rydzyna, 
Osieczna i Święciechowa i jedna niegranicząca z miastem – Włoszakowice. Ujemne saldo migracji 
wystąpiło w pozostałych 4 jednostkach – gminie miejskiej Leszno oraz gminach najbardziej 
oddalonych od miasta: Przemęcie, Wijewie i Krzemieniewie. Porównując saldo w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców należy stwierdzić, że najkorzystniejsza sytuacja charakteryzowała Lipno i Rydzynę, 
a najmniej korzystna występowała w Lesznie. 
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Ryc. 39 Saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Ze względu na kierunek zameldowań odbywających się w 2013 r. gminy OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią gminy, w których przeważały 
zameldowania z miast. Należą do niej jednostki, w których saldo migracji było dodatnie, czyli głównie 
gminy położone najbliżej Leszna. Udział migracji z miast w tych gminach wynosił od 52,7% w 
przypadku Osiecznej do 77,6% w przypadku Święciechowej. W drugiej grupie znajdują się jednostki, 
w których występowały przede wszystkim zameldowania ze wsi. Są to gminy z ujemnym saldem 
migracji – Leszno oraz trzy samorządy najbardziej od niego oddalone. Udział migracji ze wsi wynosił w 
tych gminach od 52,3% w przypadku Leszna do 70,9% w przypadku Przemętu. Warto zaznaczyć, że 
ruch zagraniczny był bardzo rzadki. Wystąpił on w 5 gminach – w Lesznie odnotowano 24 
zameldowania, w pozostałych jednostkach 1 lub 2. 
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Ryc. 40 Liczba zameldowań według kierunków w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Ze względu na kierunek wymeldowań odbywających się w 2013 r. gminy OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej również można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią gminy, w których 
przeważały wymeldowania do miast. Należą do niej głównie gminy położone najbliżej Leszna oraz 
Krzemieniewo. Udział migracji do miast w tych gminach wynosił od 46,7% w przypadku Rydzyny do 
63,4% w przypadku Święciechowej. W drugiej grupie znajdują się jednostki, w których występowały 
przede wszystkim wymeldowania do wsi. Są to gminy wysunięte najbardziej na zachód oraz Leszno. 
Udział migracji do wsi wynosił w tych gminach od 55,1% w przypadku Leszna do 65,9% w przypadku 
Wijewa. Warto zaznaczyć, że ruch zagraniczny występował częściej w przypadku wymeldowań niż 
zameldowań. Można go było zaobserwować w 6 gminach – w Lesznie odnotowano 63 
wymeldowania, które stanowiły 7,1% całego ruchu. W Rydzynie co dziesiąte wymeldowanie 
dotyczyło zagranicy.  
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Ryc. 41 Liczba wymeldowań według kierunków w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Prognozy zmian liczby i struktury ludności 

Według prognoz z 2012 r. liczba ludności w powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej, 
województwie i Polsce w 2030 r. ma być mniejsza. W analizowanym obszarze największy spadek 
zanotuje miasto Leszno – 1,1%. W powiecie leszczyńskim i wolsztyńskim wartości będą na podobnym 
poziomie jak w całym województwie (0,7%) – w tych jednostkach liczba mieszkańców zmniejszy się 
odpowiednio o 0,8% i 0,6%. Warto podkreślić, że zarówno województwo wielkopolskie, jak i 
powiaty OF Aglomeracji Leszczyńskiej prezentują się korzystnie na tle całego kraju. W Polsce w 
ciągu najbliższych 15 lat liczba ludności ma się zmniejszyć o 4,4%. Patrząc na stan w 2030 r. w Polsce 
ma być o 1,7 mln osób mniej. Wartości dla powiatu leszczyńskiego, wolsztyńskiego i Leszna to 
odpowiednio 413, 363 i 729 osób mniej. Będą one łącznie odpowiadały za 5,8% spadku liczby 
ludności w województwie. 
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Ryc. 42 Prognozowana zmiana liczby ludności w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej, 

województwie wielkopolskim i Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Zgodnie z prognozami z 2012 r. zmiany struktury ludności według grup ekonomicznych w powiatach 
tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej oraz w województwie wielkopolskim i Polsce będą 
wykazywały podobne tendencje. W 2030 r. we wszystkich wskazanych jednostkach prognozowany 
jest wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym kosztem liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym. W stosunku do 2013 r. liczba osób najstarszych wzrośnie o 
31,6% w Lesznie, 46,6% w powiecie wolsztyńskim i 50,3% w powiecie leszczyńskim. Takie prognozy 
można interpretować jako niepokojące, ponieważ w województwie i Polsce przewidywany jest 
wzrost odpowiednio o 37,1% i 31,2%. W przypadku grupy ludzi w wieku przedprodukcyjnym jej udział 
w Lesznie, powiecie wolsztyńskim i leszczyńskim zmniejszy się o 5,2%, 9,8% i 18,1%, a w przypadku 
grupy mieszkańców w wieku produkcyjnym – o 9,7%, 9,1% i 6,4%. Warto zaznaczyć, że mimo 
negatywnych trendów struktura ludności w analizowanych powiatach będzie bardziej korzystna niż 
struktura w całej Polsce. 
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Ryc. 43 Prognozowana na 2030 r. struktura ludności według grup ekonomicznych w powiatach OF 

Aglomeracji Leszczyńskiej, województwie wielkopolskim i Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Prognozy wskazują, że w 2030 r. w powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej kobiety 
będą stanowiły 51,6% ludności, a mężczyźni – 48,4%. W stosunku do obecnej sytuacji w 
analizowanym obszarze przewaga kobiet nieco wzrośnie – o 0,5 punktu procentowego. W roku 
docelowym wskaźnik feminizacji w trzech powiatach ma osiągnąć wartość 1066 kobiet na 1000 
mężczyzn, czyli o 20 więcej niż w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. Nadwyżka kobiet 
będzie największa w mieście Leszno i wyniesie 1126 kobiet na 1000 mężczyzn. W powiatach 
leszczyńskim i wolsztyńskim szacowane wartości są zdecydowanie niższe i wynoszą odpowiednio 
1028 i 1038 kobiet na 1000 mężczyzn. 

Ryc. 44 Prognozowana na 2030 r. liczba kobiet przypadająca na 1000 mężczyzn w powiatach OF 

Aglomeracji Leszczyńskiej, województwie wielkopolskim, Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

4.3.2 Rynek edukacyjny 
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Ludność powiatów OF Aglomeracji Leszczyńskiej została scharakteryzowana pod względem stopnia 
wykształcenia w podziale na 4 kategorie. Pierwszą kategorię stanowią osoby z wykształceniem 
wyższym – takie, które ukończyły przynajmniej studia I stopnia. W drugiej kategorii znajdują się osoby 
z wykształceniem średnim (ogólnokształcącym i policealnym), w trzeciej – z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym. Wykształcenie podstawowe to ostatnia kategoria, która obejmuje osoby 
posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub bez żadnego wykształcenia. W 2011 r. 
wśród powiatów tworzących analizowany obszar najkorzystniejsza struktura ludności występowała 
w mieście Leszno. W porównaniu z pozostałymi dwoma powiatami w Lesznie mieszkało więcej osób 
z wykształceniem wyższym (21,4%) i mniej z wykształceniem podstawowym (18%). W związku z tym 
miasto prezentowało się pozytywnie także na tle województwa wielkopolskiego i Polski. W 
odniesieniu do jednostek wyższego rzędu powiat leszczyński i wolsztyński wypadły gorzej – w tych 
powiatach więcej było mieszkańców posiadających wykształcenie podstawowe (odpowiednio 27,9% i 
26,9%), kosztem wykształcenia wyższego (11% i 10,9%) i średniego (26,1% i 26,8%). 

Ryc. 45 Struktura wykształcenia ludności w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej, podregionie 

leszczyńskim, województwie wielkopolskim i Polsce w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Liczba szkół i uczniów 

W 2012 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej funkcjonowały 43 szkoły podstawowe i stanowiły one 
21,8% tego typu placówek w podregionie leszczyńskim i 3,7% w województwie wielkopolskim. Były 
zlokalizowane we wszystkich jednostkach analizowanego obszaru. Warto zaznaczyć, że około 1/4 
szkół (11, czyli 25,6%) znajdowała się w Lesznie. W pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 8 w 
przypadku Przemętu (gminy drugiej po Lesznie co do liczby mieszkańców) do 1 w przypadku Wijewa 
(gminy o najmniejszej liczbie mieszkańców). W związku z tym należy stwierdzić, że wszystkie gminy 
posiadały zaplecze edukacyjne na poziomie podstawowym. W szkołach OF Aglomeracji Leszczyńskiej 
uczyły się 8 334 osoby, z czego prawie połowa (3 846, czyli 46,1%) w mieście Leszno. W pozostałych 
gminach liczba uczniów była zróżnicowana i wynosiła od 981 w przypadku Przemętu do 261 w 
przypadku Wijewa.  
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Ryc. 46 Liczba uczniów szkół podstawowych w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej funkcjonowało 30 szkół gimnazjalnych i stanowiły one 28% 
tego typu placówek w podregionie leszczyńskim i 5% w województwie wielkopolskim. Były 
zlokalizowane we wszystkich jednostkach analizowanego obszaru. Warto zaznaczyć, że 1/3 szkół (10, 
czyli 33,3%) znajdowała się w Lesznie. W pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 5 w przypadku 
Włoszakowic do 1 w przypadku Lipna, Rydzyny i Wijewa. W związku z tym należy stwierdzić, że 
wszystkie gminy posiadały zaplecze edukacyjne na poziomie gimnazjalnym. W szkołach OF 
Aglomeracji Leszczyńskiej uczyło się 4 168 osób, z czego połowa (2 050, czyli 49,2%) w mieście 
Leszno. W pozostałych gminach liczba uczniów była zróżnicowana i wynosiła od 475 w przypadku 
Przemętu do 156 w przypadku Święciechowej.  

Ryc. 47 Liczba uczniów szkół gimnazjalnych w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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W 2013 r. szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, technika i szkoły zawodowe) 
znajdowały się w 4 gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej – Wijewie (szkoła zawodowa), 
Włoszakowicach (liceum ogólnokształcące i szkoła zawodowa), Przemęcie (technikum i szkoła 
zawodowa) i mieście Leszno (6 liceów ogólnokształcących, 5 techników, 4 szkoły zawodowe).  

Do wskazanych szkół w 2013 r. uczęszczało 5 101 osób, z czego prawie 93,6% uczyło się w Lesznie. W 
pozostałych gminach było 134 uczniów w przypadku Przemętu, 119 w przypadku Włoszakowic i 73 w 
przypadku Wijewa, co stanowiło odpowiednio 2,6%, 2,3% i 1,4% wszystkich uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w analizowanym obszarze. Na podstawie danych można stwierdzić, że placówki 
były skoncentrowane w mieście Leszno i korzystali z nich uczniowie mieszkający w okolicznych 
gminach. 

Ryc. 48 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 

2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Licea ogólnokształcące znajdowały się we Włoszakowicach i Lesznie, technika – w Przemęcie i 
Lesznie, szkoły zawodowe – w Wijewie, Włoszakowicach, Przemęcie i Lesznie. 

Najliczniejszą grupę w 2013 r. stanowili uczniowie techników. Uczęszczało do nich 2 141 osób, czyli 
42% uczniów. Nieco mniejsza liczba osób (2 035, czyli 39,9%) uczyła się w liceach ogólnokształcących. 
Na trzecim miejscu pod względem liczebności znajdowały się szkoły zawodowe – było w nich 925 
uczniów, czyli 18,1%. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych była różna w poszczególnych 
gminach. 

Ryc. 49 Struktura uczniów w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. w podziale na typy 

szkół 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2013 r. uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych OF Aglomeracji Leszczyńskiej kształcili się w 
10 kierunkach. Najwięcej z nich wybierało profil inżynieryjno-techniczny – 22,1% uczniów. 
Popularne były także kierunki związane z usługami dla ludności (do usług należą m.in. turystyka, 
rekreacja, kosmetologia, sport), w których kształciło się blisko 22% uczniów. Na kolejnych miejscach 
pod względem liczby uczniów znajdowały się kierunki ekonomiczne i administracyjne oraz 
architektura i budownictwo – wybierało je odpowiednio 13,7% i 13,6% młodzieży. Najmniej osób 
decydowało się na naukę w zakresie kierunków zaliczonych do kategorii pozostałych. Były to: kierunki 
rolnicze, leśne i rybactwa (3,9%), artystyczne (0,5%) i ochrona środowiska (0,2%). Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że w szkołach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. występowała niewielka 
przewaga kierunków technicznych nad humanistyczno-społecznymi – te pierwsze wybierało 55,2% 
uczniów. 

Ryc. 50 Struktura kierunków kształcenia w technikach i szkołach zawodowych w OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W Lesznie działają 3 uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 
Wyższa Szkoła Humanistyczna oraz Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania. W Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej oferowane są studia zarówno na kierunkach humanistycznych (np. europeistyka, 
filologia, pedagogika), jak i technicznych (np. budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, 
logistyka, mechanika i budowa maszyn), z możliwością zdobycia tytułu licencjata lub inżyniera. W 
ofercie placówki znajdują się także studia podyplomowe. W Wyższej Szkole Humanistycznej można 
kształcić się na kierunkach: pedagogicznym, kosmetologicznym i dietetycznym (studia I stopnia), 
zdobyć tytuł magistra z pedagogiki lub rozpocząć studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Marketingu i 
Zarządzania umożliwia podjęcie nauki na kierunku zarządzanie (tylko studia I stopnia) w kilku 
specjalnościach: marketing i zarządzanie, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie w 
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hotelarstwie i rekreacji konnej, zarządzanie w administracji, zarządzanie w logistyce, zarządzanie 
zasobami ludzkimi. 

Na wskazanych uczelniach wyższych w 2013 r. studiowały 3 754 osoby, które stanowiły 2,6% 
wszystkich studentów w województwie wielkopolskim. Warto podkreślić, że około 3/4 studentów 
(67,1%) stanowiły kobiety. Odsetek ten był wyższy niż średnie wartości dla województwa i Polski, 
które wynosiły odpowiednio 60% i 58,4%. W 2013 r. uczelnie w Lesznie ukończyło 1 321 osób, które 
stanowiły 3,1% absolwentów w regionie.  

Jakość edukacji 

W 2012 r. w Aglomeracji Leszczyńskiej egzamin maturalny zdawali uczniowie w szkołach 
ponadgimnazjalnych – zawodowych i liceach ogólnokształcących. Średnia zdawalność w 
analizowanym obszarze wyniosła 84,7% i była taka sama jak średnia dla województwa 
wielkopolskiego i nieco wyższa niż średnia dla Polski (84,5%). W przypadku szkół zawodowych 
wskaźnik osiągnął wartość 74,5%, która była nieco niższa niż wartość wskaźnika dla województwa 
(76%) i bardzo zbliżona do wartości dla Polski (74,6%). Należy zaznaczyć, że do matury w tego typu 
placówkach podeszły tylko osoby uczące się w szkole w Lesznie. W liceach ogólnokształcących 
średnia zdawalność była równa 92,1%, czyli wyższa niż w województwie i Polsce, gdzie wartość 
wskaźnika wynosiła odpowiednio 90,3% i 90%. 

Dwa licea ogólnokształcące z OF Aglomeracji Leszczyńskiej znalazły się w rankingu portalu 
edukacyjnego Perspektywy – są to placówki działające w Lesznie. Szkoły zostały ocenione na 
podstawie czterech kryteriów, do których należą: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z 
przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach 
szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Jedna ze szkół znalazła się w drugiej setce najlepszych 
polskich liceów, z wynikiem 46,89 punktów na 100, druga – w trzeciej setce, z wynikiem 45,13 
punktów. W skali województwa wielkopolskiego jedno liceum zajęło 8 miejsce, drugie uplasowało się 
na 14 pozycji. 

W rankingach portalu Perspektywy ujęta została także jedna uczelnia wyższa znajdująca się w OF 
Aglomeracji Leszczyńskiej. Została ona oceniona pod kątem następujących kryteriów: prestiż, 
warunki studiowania, siła naukowa, innowacyjność, umiędzynarodowienie. W rankingu Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa 
Komeńskiego w Lesznie. Uplasowała się na 2 miejscu na 29 szkół i uzyskała 69,95 punktów na 100 
możliwych. 

Jednym z aspektów wpływających na jakość kształcenia oraz możliwość rozwoju uczniów jest dostęp 
do komputerów i Internetu w szkołach. W 2012 r. w podstawówkach OF Aglomeracji Leszczyńskiej 
znajdowało się 741 komputerów z dostępem do Internetu, z których mogli korzystać uczniowie. 
Stanowiły one 22,6% komputerów w szkołach podstawowych w podregionie leszczyńskim i 3,7% w 
województwie wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że duża część komputerów (262, czyli 35,4%) 
znajdowała się w placówkach w mieście Leszno. W pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 111 w 
przypadku Przemętu do 12 w przypadku Wijewa.  

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej wartość wskaźnika określająca liczbę uczniów szkół podstawowych 
przypadających na 1 komputer wynosiła średnio 11,2, czyli więcej niż w podregionie, województwie 
i Polsce, gdzie była równa odpowiednio 10,6, 10,2 i 10. Można więc wnioskować, że komputeryzacja 
szkół podstawowych w analizowanym obszarze znajdowała się na niższym poziomie niż w 
jednostkach wyższego rzędu. Należy jednak podkreślić, że sytuacja w poszczególnych gminach była 
bardzo zróżnicowana. W Lipnie, Osiecznej, Rydzynie, Włoszakowicach i Przemęcie komputeryzacja 
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podstawówek prezentowała się korzystnie na tle podregionu, regionu i kraju (wartość wskaźnika 
mieściła się w granicach 6,9 – 9). Najgorzej natomiast wypadły jednostki, w których znajdowało się 
najmniej komputerów, czyli Wijewo i Święciechowa. 

Ryc. 51 Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer z dostępem do 

Internetu w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. w gimnazjach OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowało się 410 komputerów z dostępem 
do Internetu, z których mogli korzystać uczniowie. Stanowiły one 22,8% komputerów w szkołach 
gimnazjalnych w podregionie leszczyńskim i 3,8% w województwie wielkopolskim. Warto zaznaczyć, 
że duża część komputerów (151, czyli 36,8%) znajdowała się w placówkach w mieście Leszno. W 
pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 52 w przypadku Święciechowej do 19 w przypadku Lipna.  

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej wartość wskaźnika określająca liczbę uczniów gimnazjów 
przypadających na 1 komputer wynosiła średnio 10,2, czyli nieco mniej niż w podregionie (10,3) i 
dokładnie tyle samo co w województwie i Polsce. Można więc wnioskować, że komputeryzacja szkół 
gimnazjalnych w analizowanym obszarze znajdowała się na podobnym poziomie jak w jednostkach 
wyższego rzędu. Należy jednak podkreślić, że podobnie jak w przypadku podstawówek sytuacja w 
poszczególnych gminach była bardzo zróżnicowana. W Krzemieniewie, Święciechowej, Wijewie i 
Włoszakowicach komputeryzacja gimnazjów prezentowała się korzystnie na tle podregionu, regionu i 
kraju (wartość wskaźnika mieściła się w granicach 3 – 8,8). Najgorzej natomiast wypadł Przemęt, 
który zajmował drugie miejsce wśród gmin o najmniejszej liczbie komputerów. Na podstawie danych 
można wnioskować, że nie występowała zależność między niskim poziomem komputeryzacji w 
podstawówkach i gimnazjach. 
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Ryc. 52 Liczba uczniów gimnazjów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu w 

gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach 
zawodowych) OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowało się 768 komputerów z dostępem do 
Internetu, z których mogli korzystać uczniowie. Stanowiły one 24,7% komputerów w podregionie 
leszczyńskim i 3,8% w województwie wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość 
komputerów (688, czyli 89,9%) znajdowała się w placówkach w mieście Leszno. W pozostałych 
gminach ich liczba wynosiła 16 w przypadku Wijewa, 20 w przypadku Włoszakowic i 44 w przypadku 
Przemętu.  

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej wartość wskaźnika określająca liczbę uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych przypadających na 1 komputer wynosiła średnio 7, czyli więcej niż w 
podregionie, województwie i Polsce, gdzie była równa odpowiednio 6,4, 5,9 i 5,5. Można więc 
wnioskować, że komputeryzacja szkół ponadgimnazjalnych w analizowanym obszarze znajdowała 
się na niższym poziomie niż w jednostkach wyższego rzędu. Należy jednak podkreślić, że sytuacja w 
poszczególnych gminach była zróżnicowana. W Przemęcie i Wijewie komputeryzacja szkół 
prezentowała się korzystnie na tle podregionu, regionu i kraju (wartość wskaźnika wynosiła 
odpowiednio 3 i 4). Najgorzej natomiast wypadło miasto Leszno, w którym wskaźnik osiągnął wartość 
7,3.  

Ryc. 53 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych przypadających na 1 komputer z dostępem do 

Internetu w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

4.3.3 Rynek pracy 

Liczba pracujących 

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej liczba pracujących wynosiła 32 558 osób. Stanowiły one 
22,6% wszystkich pracujących w podregionie leszczyńskim i 3,8% w województwie wielkopolskim. 
Warto zaznaczyć, że w tej grupie było nieco więcej mężczyzn (51,7%) niż kobiet (48,3%), co jest 
zbieżne ze strukturą pracujących w regionie i Polsce, gdzie udział mężczyzn wynosił odpowiednio 
52,3% i 50,3%. W latach 2007-2013 liczba pracujących w analizowanym obszarze wzrosła o 540 
osób, czyli 1,7%. Należy podkreślić, że wzrost był mniejszy niż wartość odnotowana w województwie 
(3,6%) i Polsce (3,7%). Zmian zachodzących w OF Aglomeracji Leszczyńskiej nie charakteryzowała 
jedna tendencja – liczba pracujących z roku na rok podlegała wahaniom. Można jednak stwierdzić, że 
w kolejnych latach spadała dynamika zmian (z 4,4% w 2008 r. do 0,7% w 2013 r.). 

Ryc. 54 Liczba osób pracujących w OF Aglomeracji Leszczyńskiej, województwie wielkopolskim i 

Polsce w latach 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Liczba osób pracujących w poszczególnych gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. była 
zróżnicowana. Najwięcej pracujących znajdowało się w Lesznie (20 947, czyli 64,3%), natomiast 
najmniej w Wijewie (436, czyli 1,3%). Warto zaznaczyć, że liczba pracujących nie była skorelowana z 
liczbą mieszkańców – nie istniała więc zależność, że im więcej gmina ma mieszkańców, tym więcej z 
nich należy do grupy pracujących. 
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Ryc. 55 Udział pracujących w gminach w ogóle pracujących w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 

r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Struktura pracujących 

Struktura pracujących pod względem płci w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej kształtowała się w 
różny sposób. Cechą wspólną wszystkich gmin, poza jedną, była przewaga mężczyzn. Wyjątek 
stanowiło miasto Leszno, gdzie wśród pracujących znajdowało się nieco więcej kobiet (51,9%). 
Zróżnicowanie struktury było widoczne w proporcjach między udziałem obu płci. Największym 
udziałem mężczyzn charakteryzowały się 3 gminy położone w północno-wschodniej części 
analizowanego obszaru: Lipno, Osieczna i Krzemieniewo, w których wartość wskaźnika osiągnęła 
odpowiednio 65,8%, 64,2% i 62%. Natomiast najwięcej kobiet znajdowało się wśród pracujących w 
Lesznie, Wijewie i Rydzynie – odpowiednio 51,9%, 49,8% i 49,1%.  
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Ryc. 56 Struktura pracujących według płci w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Strukturę pracujących można również przedstawić w podziale na sekcje PKD 2007 (Polskiej 
Klasyfikacji Działalności). Pracujący zostali przyporządkowani do pięciu grup: 

 sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 

 sekcje B-F – przemysł i budownictwo; 

 sekcje G-J – handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja; 

 sekcje K-L – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości; 

 sekcje M-U – pozostałe usługi. 

W powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 r. najwięcej osób pracowało w 
ramach sekcji B-F, czyli w sektorze przemysłu i budownictwa (35,2%). Na drugim miejscu 
znajdowała się natomiast sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (23%). Warto 
zaznaczyć, że w przypadku sekcji A, B-F i G-J ich udział w trzech analizowanych powiatach był większy 
niż udział tych sekcji w strukturze województwa wielkopolskiego i Polski, a w przypadku sekcji K-L i 
M-U – mniejszy niż w jednostkach wyższego rzędu. 

Struktura pracujących w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej była różnorodna. Powiaty 
leszczyński i wolsztyński odznaczały się dużym udziałem pracujących w rolnictwie – było to 
odpowiednio 40,7% i 31,9%. W Lesznie odsetek ten wynosił tylko 2,1%, co jest związane z miejskim 
charakterem gminy. W mieście natomiast zdecydowanie więcej osób było zatrudnionych w sektorze 
usług, zarówno związanych z działalności finansową, ubezpieczeniową i rynkiem nieruchomości 
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(4,5%), jak i należących do grupy pozostałych (29,6%). Różnice są widoczne także w przypadku sekcji 
G-J, w której w Lesznie pracowało 25,6% osób, a w dwóch pozostałych powiatach 18,3% i 13,4%. 

Ryc. 57 Struktura pracujących według sekcji PKD w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej, 

województwie wielkopolskim i Polsce w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wskaźnik zatrudnienia 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. wskaźnik zatrudnienia (udział 
pracujących wśród ludności powyżej 15 roku życia) w powiecie leszczyńskim, wolsztyńskim i mieście 
Leszno wynosił odpowiednio 56,8%, 56,6% i 52,7%. W związku z tym można stwierdzić, że w 
powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej ponad połowa mieszkańców należała do grupy 
pracujących. Warto zaznaczyć, że w przypadku wszystkich wskazanych jednostek wartość wskaźnika 
była wyższa niż w województwie wielkopolskim (51,8%) i Polsce (48,5%). 

W analizowanych powiatach udział pracujących wśród kobiet był zdecydowanie mniejszy niż udział 
pracujących wśród mężczyzn. Jest to zbieżne ze strukturą ludności występującą w województwie i 
Polsce. Najwyższą wartością wskaźnika zatrudnienia w grupie kobiet charakteryzował się powiat 
wolsztyński (48%), a najniższą – miasto Leszno (45,9%). Należy podkreślić, że w trzech jednostkach 
tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej odsetek pracujących kobiet był wyższy niż średnia dla 
regionu (43,9%) i kraju (42%). 

Struktura aktywności zawodowej ludności 

Dla opisania sytuacji na rynku pracy ważna jest również charakterystyka struktury aktywności 
zawodowej ludności. W trzech analizowanych powiatach udział aktywnych zawodowo pracujących 
wynosił 50,7% w przypadku Leszna, 55% w przypadku powiatu wolsztyńskiego i 55,7% w przypadku 
powiatu leszczyńskiego – był wyższy niż średnia dla województwa (50,2%) i Polski (46,1%). Odsetek 
aktywnych zawodowo bezrobotnych był natomiast niższy niż wartość wskaźnika w regionie (5,5%) i 
kraju (6,3%) i mieścił się w przedziale 3,7%-5,5%. We wszystkich powiatach OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej znajdował się również udział osób biernych 
zawodowo (od 38,1% do 39,9%) i posiadających nieustalony status na rynku pracy (od 2,1% do 3,9%). 
Na podstawie danych można stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy w analizowanym obszarze 

21,6%

20,2%

40,7%

31,9%

2,1%

27,5%

32,7%

34,2%

32,7%

38,2%

18,5%

19,5%

13,4%

18,3%

25,6%

3,9%

3,1%

0,9%

1,6%

4,5%

28,4%

24,6%

10,9%

15,5%

29,6%

Polska

Woj. wielkopolskie

Powiat leszczyński

Powiat wolsztyński

Leszno

Sekja A Sekcje B-F Sekcje G-J Sekcje K-L Sekcje M-U



 

76 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

kształtowała się lepiej niż w województwie wielkopolskim i Polsce. Warto także zauważyć, że wśród 
badanych powiatów najsłabiej prezentowało się miasto Leszno, w którym udział osób pracujących był 
najniższy, a osób bezrobotnych i biernych zawodowo – najwyższy. 

Ryc. 58 Struktura aktywności zawodowej w powiatach OF Aglomeracji leszczyńskiej, województwie 

wielkopolskim i Polsce w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wskaźnik przedsiębiorczości 

W 2013 r. liczba przedsiębiorstw w OF Aglomeracji Leszczyńskiej wynosiła 15 941, z czego 15 548 
(97,5%) stanowiły firmy należące do sektora prywatnego. Ponad połowa tych podmiotów (8 775, czyli 
56,4%) zlokalizowana była w mieście Leszno. W pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 1 445 w 
przypadku Przemętu do 372 w przypadku Wijewa. W celu określenia poziomu przedsiębiorczości 
ludności w analizowanym obszarze przyjęto wskaźnik przedsiębiorczości, czyli liczbę przedsiębiorstw 
przypadającą na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W OF Aglomeracji Leszczyńskiej 
wskaźnik osiągnął wartość 185 firm i był wyższy niż średnia dla województwa wielkopolskiego i Polski, 
która wynosiła odpowiednio 176 i 162 firmy. W związku z tym można stwierdzić, że poziom 
przedsiębiorczości wśród mieszkańców analizowanego obszaru był wyższy niż w całym regionie i 
kraju.  

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wartość wskaźnika przedsiębiorczości była zróżnicowana w 
poszczególnych gminach. W 2013 r. najwięcej firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców znajdowało 
się w mieście Leszno – 216 podmiotów oraz we Włoszakowicach – 196 podmiotów. Najniższą 
wartością charakteryzowało się natomiast Krzemieniewo, gdzie na 1000 osób przypadały 104 
przedsiębiorstwa. Na podstawie danych można wnioskować, że mniejszą przedsiębiorczością 
odznaczali się mieszkańcy wschodniej części OF Aglomeracji Leszczyńskiej. 
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Ryc. 59 Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba firm na 1000 mieszkańców) w gminach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W latach 2009-2013 wartość wskaźnika przedsiębiorczości w analizowanym obszarze wzrosła o 11 
firm na 1000 mieszkańców, czyli o 6,3%. Należy podkreślić, że wzrost był mniejszy niż wartość 
odnotowana w województwie (11,4%) i Polsce (9,9%). Poza niewielkim spadkiem w 2011 r. zmiany 
zachodzące w OF Aglomeracji Leszczyńskiej charakteryzowała tendencja wzrostowa. Warto 
zaznaczyć, że w ostatnim okresie wzrosła także dynamika zmian (z 1,7% w 2010 r. do 5,5% w 2013 r.). 
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Ryc. 60 Wskaźnik przedsiębiorczości w OF Aglomeracji Leszczyńskiej, województwie wielkopolskim 

i Polsce w latach 2009-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Liczba bezrobotnych 

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej liczba bezrobotnych wynosiła 4 986 osób. Stanowiły one 
blisko 1/4 (24,1%) wszystkich bezrobotnych w podregionie leszczyńskim i 3,4% w województwie 
wielkopolskim. Udział bezrobotnych w analizowanym obszarze osiągnął wartość 5,9%, czyli tyle samo 
co w całym podregionie leszczyńskim. Był jednak niższy od średniej dla województwa i Polski, która 
wynosiła odpowiednio 6,6% i 8,8%. W latach 2007-2013 liczba bezrobotnych w OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej zwiększyła się o 1 621 osób, czyli 48,2%. Należy podkreślić, że wzrost był większy niż 
wartość odnotowana w województwie (23,6%) i Polsce (28,4%). W związku z tym udział 
bezrobotnych wzrósł z 4% w roku bazowym do 5,9% w roku docelowym. Zmian zachodzących w 
analizowanym obszarze nie charakteryzowała jedna tendencja – odsetek bezrobotnych z roku na rok 
podlegał wahaniom. Największy wzrost odnotowano w 2009 r. – o 2 punkty procentowe w OF 
Aglomeracji Leszczyńskiej, 1,9 w województwie i 1,7 w Polsce. Warto zaznaczyć, że w ostatnim roku 
w powiecie leszczyńskim i mieście Leszno liczba bezrobotnych spadła o 2,2%, a w powiecie 
wolsztyńskim o 13,2% (jeden z największych spadków w województwie). 
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Ryc. 61 Udział bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym w OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej, województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Udział bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym w poszczególnych gminach OF 
Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. był zróżnicowany. Największy odnotowano w Lesznie – 6,8%, 
natomiast najmniejszy we Włoszakowicach – 4,5%, Przemęcie – 4,6% i Lipnie – 4,7%. Analizowane 
dane pozwalają stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy pod względem bezrobocia korzystniej 
kształtowała się w północnej części obszaru. 

Ryc. 62 Udział bezrobotnych w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Struktura bezrobotnych 

Wśród bezrobotnych w OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. przeważały kobiety, które stanowiły 
56,8% osób pozostających bez pracy. Było to zbieżne ze strukturą bezrobotnych w województwie 
wielkopolskim i Polsce, gdzie udział kobiet wynosił odpowiednio 55,1% i 51%. Przewagę kobiet 
odnotowano we wszystkich gminach analizowanego obszaru. Zróżnicowanie struktury w 
poszczególnych jednostkach było widoczne w proporcjach między udziałem obu płci. Największym 
udziałem kobiet charakteryzowały się 3 gminy położone we wschodniej i południowo-wschodniej 
części analizowanego obszaru: Krzemieniewo, Święciechowa i Rydzyna, w których wskaźnik osiągnął 
wartość powyżej 60%. Natomiast najmniej kobiet znajdowało się wśród bezrobotnych w Lipnie i 
Osiecznej – odpowiednio 54,1% i 54,8%. 

Ryc. 63 Struktura bezrobotnych według płci w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2013 r. we wszystkich trzech powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej największą grupę wśród 
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat. Ich odsetek wynosił 27,2% w powiecie 
wolsztyńskim, 29,2% w Lesznie i 29,5% w powiecie leszczyńskim. Wartości te były zbliżone do 
średnich dla województwa wielkopolskiego i Polski. W powiatach leszczyńskim i wolsztyńskim na 
drugim miejscu znajdowały się osoby młodsze, w wieku 24 lat i mniej (25,6% i 25,5%), a w mieście 
Leszno – osoby z grupy wiekowej 35-44 lat (20,5%). W związku z tym można stwierdzić, że największą 
grupę bezrobotnych tworzyły osoby w wieku mobilnym. Osoby mające 45 i więcej lat stanowiły od 
28% bezrobotnych w przypadku powiatu leszczyńskiego do 34,5% w przypadku miasta Leszno. 
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Ryc. 64 Struktura bezrobotnych według wieku w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej, 

województwie wielkopolskim i Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. największą grupę wśród 
bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Ich odsetek wynosił 
26,1% w Lesznie, 34,1% w powiecie leszczyńskim i 35,3% w powiecie wolsztyńskim. W przypadku 
miasta wartość wskaźnika była niższa niż średnie dla województwa wielkopolskiego i Polski, a w 
przypadku dwóch pozostałych jednostek – wyższa. W Lesznie i powiecie leszczyńskim na drugim 
miejscu znajdowały się osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (25% i 24,3%), w powiecie 
wolsztyńskim – z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (22,8%). W związku z tym 
można stwierdzić, że osoby lepiej wykształcone (posiadające wykształcenie wyższe lub średnie 
ogólnokształcące) tworzyły najmniejszą grupę wśród bezrobotnych. Warto podkreślić, że znaczącą 
część bezrobotnych stanowili absolwenci – 5,5% w Lesznie, 8,4% w powiecie wolsztyńskim i 9,9% w 
powiecie leszczyńskim. W przypadku dwóch ostatnich jednostek sytuacja może zostać uznana za 
szczególnie niekorzystną, ponieważ wartości wskaźników były wyższe niż średnia dla województwa i 
Polski (6,7% i 5,6%). 
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Ryc. 65 Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej, 

województwie wielkopolskim i Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Analizując liczbę bezrobotnych pod względem czasu pozostawania bez pracy można stwierdzić, że w 
powiatach tworzących OF Aglomeracji Leszczyńskiej występowała prawidłowość: im dłuższy czas 
pozostawania bez pracy, tym mniejsza grupa osób bezrobotnych. W 2013 r. w analizowanych 
powiatach najwięcej osób było niezatrudnionych przez okres krótszy niż 3 miesiące (od 30,5% do 
33,2%). W powiatach leszczyńskim i wolsztyńskim ich odsetek był wyższy niż osób pozostających bez 
pracy dłużej niż 1 rok (29,2% w obu przypadkach), a w mieście Leszno – równy (30,5%). W związku z 
tym należy wnioskować, że struktura bezrobotnych w OF Aglomeracji Leszczyńskiej prezentowała 
się korzystnie na tle województwa wielkopolskiego i Polski. W jednostkach wyższego rzędu 
długotrwałe bezrobocie dominowało bowiem nad bezrobociem trwającym mniej niż 3 miesiące. 
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Ryc. 66 Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawanie bez pracy w powiatach OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej, województwie wielkopolskim i Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie jako szczególnie zagrożone długotrwałym bezrobociem 
zidentyfikował osoby: poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, nieposiadające kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego oraz samotnie 
wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Jedną z głównych przyczyn trudnej 
sytuacji wskazanych grup ludności są zjawiska związane z kryzysem gospodarczym – zamykanie 
zakładów pracy, zmniejszanie liczby osób zatrudnionych. Wpływ na niekorzystną sytuację osób 
bezrobotnych ma również duża rola kontaktów nieformalnych w procesie poszukiwania pracy. 
Lokalny rynek pracy charakteryzuje się niewielką elastycznością ze względu na dominację małych firm 
usługowych i handlowych oraz brak dużych przedsiębiorstw i inwestorów. Brak elastyczności 
charakteryzuje często także samych bezrobotnych, którzy nie mają możliwości, żeby się 
przekwalifikować lub nie posiadają wystarczających umiejętności czy wykształcenia. Warto zwrócić 
uwagę na ograniczoną mobilność bezrobotnych, która wiąże się z niedoborami w komunikacji między 
gminami, sytuacją rodzinną (wychowywanie dzieci) i barierami mentalnymi np. apatią społeczną, 
brakiem pewności siebie, strachem przed zmianami32. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w 2013 r. wśród osób długotrwale 
bezrobotnych przeważały kobiety (od 64,3% w mieście Leszno do 65,7% w powiecie leszczyńskim). 
Ze względu na zawód w grupie osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy dominowali 
sprzedawcy i pokrewni (15,7% w obu jednostkach), pracownicy usług osobistych (9,1% i 11%) oraz 
robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych (5,7% i 
10,8%). 

                                                           
32 Wnioski z raportu z badania jakościowego wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Leszna i 
powiatu leszczyńskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Leszno 2009 
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Tabela 11 Grupy zawodowe mające największy udział w strukturze długotrwale bezrobotnych w 

rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w 2013 r. 

Grupa zawodowa Miasto Leszno Powiat leszczyński 

sprzedawcy i pokrewni 15,7% 15,7% 

pracownicy usług osobistych 9,1% 11,0% 

robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 

drewna, produkcji wyrobów tekstylnych 5,7% 10,8% 

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i 

urządzeń 7,3% 
 

średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 

technicznych 7,3% 
 

średni personel do spraw biznesu i administracji 6,3%  

robotnicy budowlani i pokrewni, z wyłączeniem 

elektryków 
 

6,5% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i 
powiatu leszczyńskiego 2013 r. 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie 

Główną formą aktywizacji zawodowej jest pośrednictwo pracy, polegające na udzielaniu przez 
Powiatowy Urząd Pracy informacji o sytuacji na lokalnym rynku, nawiązywaniu kontaktów między 
bezrobotnymi a pracodawcami, pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu ofert pracy. W 2013 r. do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie pracodawcy zgłosili 2 349 ofert pracy. Stanowiły one 3,3% 
wszystkich ofert w województwie wielkopolskim (70 277). Pod względem liczby ofert powiat 
leszczyński znajdował się na 9 miejscu w regionie i należał do grupy o wysokim udziale ofert 
niesubsydiowanych – ich odsetek wynosił 74,8%, przy średniej dla województwa równej 72,3%33. 
Warto zaznaczyć, że oferty dostępne w PUP w Lesznie dotyczyły głównie zawodów takich jak: 
sprzedawca, pracownik ds. ekonomii i administracji, krawiec/szwacz, murarz, kierowca samochodu 
ciężarowego, malarz, magazynier, doradca klienta, kucharz.  

Kolejną formą zwalczania bezrobocia jest doradztwo zawodowe, czyli udzielanie bezrobotnym porad 
dotyczących wyboru ścieżki zawodowej i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji oraz oferowanie 
merytorycznego wsparcia w trakcie poszukiwania pracy. W 2013 r. doradcy zawodowi w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie udzielili 5 034 porad indywidualnych oraz porad grupowych, 
w których wzięło udział 50 bezrobotnych. W ramach doradztwa odbyło się także 31 spotkań 
informacyjnych dla osób po raz pierwszy rejestrujących się w urzędzie – uczestniczyło w nich 278 
osób oraz 52 spotkania dla młodzieży do 25 roku życia pn. „Samodzielność w poszukiwaniu pracy” – 
uczestniczyło w nich 565 osób. Dla dużej grupy pozostających bez pracy (2 053 osób) przygotowano 
Indywidualne Plany Działania, których celem było określenie mocnych i słabych stron bezrobotnego, 

                                                           
33 Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 r., 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2014 
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zdobycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia i nowych kwalifikacji oraz kształtowanie postawy 
przedsiębiorczej34. 

W ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie działa także Klub Pracy. Jego działalność skupia się 
na organizacji zajęć, podczas których bezrobotni poznają nowoczesne metody i techniki poszukiwania 
zatrudnienia. W 2013 r. osoby pozostające bez pracy mogły wziąć udział w kilku warsztatach 
dotyczących m.in. przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, umiejętności 
niezbędnych w procesie poszukiwania pracy, aktywności zawodowej kobiet będących matkami. Klub 
prowadzi także informację zawodową, z której w analizowanym roku skorzystało 339 osób35. 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie prowadzi swoje działania także w ramach Europejskich Służb 
Zatrudnienia (EURES). Sieć EURES łączy publiczne służby zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy 
oraz wspiera przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługi 
świadczone przez PUP skupiają się przede wszystkim na udzielaniu informacji o dostępnych miejscach 
pracy i warunkach życia w innym kraju, doradztwie zawodowym oraz pomocy w kontaktach między 
bezrobotnymi a pracodawcami36. 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w 2013 r. podejmował działania na rzecz zwalczania bezrobocia w 

ramach aktywnych form pomocy. Należały do nich:  

 staże,  

 szkolenia,  

 zatrudnienie w ramach robót publicznych,  

 zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,  

 przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na dofinansowanie podejmowania 

działalności gospodarczej, 

 przyznanie pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanych bezrobotnych37.  

Udział we wskazanych działaniach wzięło 1 169 bezrobotnych, czyli 23,4% wszystkich 

pozostających bez pracy w OF Aglomeracji Leszczyńskiej. Osoby aktywizowane w analizowanym 

obszarze stanowiły 4% wszystkich biorących udział w aktywnościach w województwie wielkopolskim. 

Najwięcej osób uczestniczyło w stażach – 439, czyli 37,6% i szkoleniach – 414, czyli 35,4%. W 

przypadku stażów odsetek uczestników był niższy niż średnia w regionie, która wynosiła 43,5%, a w 

przypadku szkoleń – zdecydowanie wyższy, gdyż przeciętna wartość w województwie była równa 

21,7%. Na 3 miejscu znajdowało się dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, z 

którego skorzystało 222 bezrobotnych, czyli 19%. Warto podkreślić, że ich udział w strukturze osób 

aktywizowanych był wyższy niż w całym regionie, gdzie wynosił 13,4%. Powiatowy Urząd Pracy nie 

organizował prac społecznie użytecznych, w których w regionie brało udział 6,7% bezrobotnych. 

                                                           
34 Informacja o sytuacji na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w 2013 r., 
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, Leszno 2014 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
37 Analiza efektywności zatrudnieniowej w Wielkopolsce w 2013 roku, Poznań 2014 
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Ryc. 67 Struktura bezrobotnych biorących udział w aktywnych formach pomocy oferowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy efektywności zatrudnieniowej w Wielkopolsce w 2013 roku 

Dla oceny skuteczności działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie istotna jest 
analiza efektywności zatrudnieniowej. Jest to stosunek liczby osób bezrobotnych, które po 
zakończeniu udziału w 2013 roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy 
zatrudnienie (wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub nie zarejestrowały się w 
powiatowym urzędzie pracy), do liczby osób bezrobotnych, które w 2013 roku zakończyły udział w 
danej formie aktywizacji38. Za najbardziej efektywne należy uznać dwie aktywności: 
dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. W obu przypadkach skuteczność 
działań została oceniona na 100%, zarówno w powiecie leszczyńskim i mieście Leszno, jak i w 
województwie wielkopolskim oraz Polsce. Na kolejnych miejscach znajdowały się prace 
interwencyjne – wskaźnik efektywności osiągnął wartość 92,6% i staże – wskaźnik równy 81,1%. 
Należy podkreślić, że wszystkie aktywności oferowane przez PUP w Lesznie (z wyjątkiem 
dofinansowania i refundacji) okazały się bardziej skuteczne niż te podejmowane przez urzędy pracy w 
regionie i kraju. 

                                                           
38 Ibidem 
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Ryc. 68 Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form pomocy oferowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Lesznie, urzędy w województwie wielkopolskim i Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy efektywności zatrudnieniowej w Wielkopolsce w 2013 roku 

W 2013 r. Powiatowy Urząd pracy w Lesznie prowadził także kilka projektów, które były finansowane 

z funduszy unijnych oraz środków przekazanych przez Ministerstwo Pracy. Wśród nich można 

wyróżnić: 

 program specjalny pn. „Chcę być aktywny” – zaktywizowanie 476 osób, 

 projekt systemowy pn. „Aktywność – kluczem do sukcesu” – zaktywizowanie 345 osób,  

 program specjalny pn. „Perspektywa zmiany” – zaktywizowanie 15 osób powyżej 50 roku 

życia, 

 program pn. „Bądź aktywny” – zaktywizowanie 143 osób, 

 program pn. „Kreatywny przedsiębiorca” – zaktywizowanie 12 osób39. 

4.4 Turystyka 

4.4.1 Walory turystyczne 

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajduje się wiele przyrodniczych atrakcji turystycznych, które 
zostały dokładnie omówione w rozdziale dotyczącym walorów środowiska. Należą do nich: 

 duże kompleksy leśne, znajdujące się głównie w zachodniej części obszaru, gdzie dominują 

bory świeże i bory mieszane. Lasy są istotne z punktu widzenia turystyki, ponieważ pełnią 

rolę miejsca dogodnego dla lokalizacji domów wypoczynkowych, domków letniskowych oraz 

sanatoriów;  

                                                           
39 Informacja o sytuacji na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w 2013 r., 
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, Leszno 2014 
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 jeziora przepływowe i rynnowe Pojezierza Sławskiego i Pojezierza Krzywińskiego, które 

stanowią atrakcję przede wszystkim dla wędkarzy oraz kajakarzy; 

 Przemęcki Park Krajobrazowy z atrakcyjną turystycznie siecią hydrologiczną, którą tworzą 

jeziora, kanały i rowy; 

 trzy obszary chronionego krajobrazu: Krzywińsko-Osiecki, Pojezierze Przemęcko-Wschowskie 

i kompleks leśny Włoszakowice oraz Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa, które są cenne 

ze względu na rzeźbę terenu, sieć hydrograficzną oraz występującą na tych terenach florę i 

faunę; 

 sześć rezerwatów przyrody – krajobrazowy, torfowiskowy, dwa faunistyczne i dwa 

florystyczne; 

 pięć obszarów Natura 2000, wśród których wyróżniamy trzy obszary ptasie (Pojezierze 

Sławskie, Wielki Łęg Obrzański, Zbiornik Wonieść) i dwa obszary siedliskowe (Ostoja 

Przemęcka, Zachodnie Pojezierze Krzywińskie); 

 pomniki przyrody – głównie drzewa, głazy narzutowe, aleje oraz parki; 

 zabytkowe parki o charakterze pałacowym lub dworskim, z których większość powstała w 

XVIII lub XIX wieku. 

Analizowany obszar posiada również liczne walory kulturowe. W OF Aglomeracji Leszczyńskiej 
znajdują się 342 obiekty wpisane do rejestru zabytków (stan na dzień 30 czerwca 2014 r.). Są one 
zlokalizowane we wszystkich gminach analizowanego obszaru. Warto podkreślić, że największą liczbą 
zabytków charakteryzuje się miasto Leszno – jest ich 142, czyli 41,5% wszystkich. W pozostałych 
gminach ich liczba wynosi od 6 w przypadku Wijewa do 51 w przypadku Rydzyny. Wśród najczęściej 
występujących obiektów należy wskazać kościoły, cmentarze, zespoły dworskie i pałacowe, zespoły 
folwarczne, parki, kamienice, domy oraz budynki gospodarcze (np. spichrze, młyny, wiatraki). Do 
grupy zabytków zaliczane są m.in.: 

 założenie urbanistyczne miasta Leszno – XIV-XIX wiek, 

 zespół kościoła ewangelickiego z XVIII wieku w Lesznie, 

 zespół młyna parowego z przełomu XIX i XX wieku w Lesznie, 

 Stary Rynek z pierwszej połowy XVI wieku w Lesznie, 

 synagoga z XVIII wieku w Lesznie, 

 relikty fortyfikacji ziemnych (wałów i fos) w Lesznie – 1636-1639 r., 

 wiatrak koźlak z XIX wieku w gminie Krzemieniewo, 

 kościół par. p.w. Wszystkich Świętych z XV wieku w gminie Lipno, 

 zespół zamkowy z 1530 r. w gminie Osieczna, 

 ratusz z 1752 r. w gminie Rydzyna, 

 zespół pałacowy i folwarczny z XVII wieku w gminie Święciechowa, 

 kościół p.w. św. Jadwigi z 1781 r. w gminie Wijewo, 

 zespół pałacowy z połowy XVIII wieku w gminie Włoszakowice, 

 zespół klasztorny cystersów z XVII wieku w gminie Przemęt. 
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Ryc. 69 Liczba zabytków w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2014 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

4.4.2 Infrastruktura turystyczna 

W 2013 r. w OF Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowały się ścieżki rowerowe o łącznej długości 87,2 
km, co stanowiło 31,9% długości ścieżek w podregionie leszczyńskim i 8,5% w województwie 
wielkopolskim. Były zlokalizowane we wszystkich gminach analizowanego obszaru. Należy podkreślić, 
że największą długością ścieżek charakteryzowało się miasto Leszno – znajdowało się tam 33,1 km 
tras, co stanowiło 38% długości ścieżek w całym analizowanym obszarze. W pozostałych gminach 
wartości wynosiły od 1,9 km w przypadku Wijewa do 13,7 km w przypadku Przemętu. 

Ryc. 70 Długość ścieżek rowerowych w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Warto zaznaczyć, że przez wschodnią część analizowanego obszaru przebiegają znakowane szlaki 
rowerowe, o łącznej długości ponad 361 km. Należą do nich trasy tematyczne: 
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 Szlakiem parków dworskich: Mierzejewo – Krzemieniewo – Brylewo – Hersztupowo – 

Bojanice – Górzno, 23 km, 

 Szlakiem ziemiańskich siedzib: Oporowo – Robczysko – Pawłowice – Górzno, 18,2 km, 

 Szlakiem wiatraków: Poniec – Lubonia – Kociugi –Garzyn – Górzno – Świerczyna – Wojnowice 

– Osieczna – Nowa Wieś – Dąbcze – Rydzyna, 42 km 

 Od pałacu do zamku: Rokosowo – Oporowo – Mierzejewo – Pawłowice – Kąkolewo – 

Karczma Borowa – Grzybowo – Osieczna, 32 km, 

 Szlakiem królewskim: Krzemieniewo – Drobnin – Garzyn – Grodzisko – Boniewo – Osieczna, 

19 km, 

 Przez jaworowy jar: Goniembice – Osieczna – Grodzisko. 10,5 km, 

 Do Sanktuarium Maryjnego: Osieczna – Drzeczkowo – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo 

– Koronowo – Wolkowo – Osieczna, 17,5 km, 

 Dla krótkodystansowców: Świerczyna – Miąsowo – Krzywiń, 7,2 km, 

 Wzdłuż lasów i jezior: Osieczna – Witosław – Zgliniec, 7,2 km, 

 Osiecka Pętla Crossowa: Kąkolewo – Frankowo – Świerczyna – Ziemnice – Wojnowice – 

Popowo – Drzeczkowo – Wolkowo – Wyciążkowo – Kąkolewo, 43 km, 

 Wśród leśnej przyrody: Leszno (Zaborowo) – Rydzyna – Tarnowa Łąka, 17,2 km, 

 Rydzyńska „Eska”: Robczysko – Dąbcze – Rydzyna – Moraczewo – Rojęczyn – Jabłonna – 

Czernina (Zamek), 24 km, 

 Szlak zamkowy: Rydzyna (Zamek) – Moraczewo – Kaczkowo – Tarnowa Łąka – Czernina 

(Zamek), 15,6 km, 

 Przez lasy, łąki i pola: Karczma Borowa (Polana) – Dąbcze – Rydzyna – Tworzanki – Robczysko, 

13,5 km, 

 Dookoła Leszna: Karczma Borowa – ul. Kameruńska – Miernicza – Topolowa – Sosnowa – 

Górowska – Andersa – Złotnicza – Szybowników – Kosmonautów – Święciechowska – 

Działyńskich – Chłapowskiego – Kossaka – Styki - Spółdzielcza – Wilkowiska – Gronowska – 

Osiecka, 25 km, 

 Wśród pól do Lipna: Leszno – Święciechowa – Wilkowice – Mórkowo – Lipno, 25 km, 

 W stronę Bukowego Jaru: Leszno (Gronowo) – Wilkowice – Mórkowo – Leśniczówka 

Błotkowo – Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna – Goniembice, 23 km40, 

 Szlak Kaszczorski: Wieleń - Kolonia Mochy - Mochy - w kierunku Świętna (przez Białą Górę) - 

Kaszczor - Kolonia Kaszczor – Wieleń, 19 km, 

 Szlak Konwalii: Wieleń - Osłonin - Olejnica - Perkowo - Przemęt - Błotnica - Radomierz - 

Górsko - Olejnica - Osłonin – Wieleń, 31 km, 

 Szlak Słoneczny: Wieleń - Mochy - Solec - Solec Nowy - Nowa Wieś – Wieleń, 23 km, 

 Szlak Górski: Przemęt - Siekówko - Siekowo - Kluczewo - Bucz Nowy - Bucz Dębina – Przemęt, 

22 km41. 

Przez analizowany obszar przebiega Ziemiański Szlak Rowerowy, który jest elementem 
Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych i liczy 245 km długości. Łączy on Poznań z południem 
województwa, tworząc pętlę. Zachodnia część pętli przebiega przez gminy: Osieczna, Leszno i 

                                                           
40 Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, opracowanie na zlecenie organizacji turystycznej Leszno 
– Region, Leszno 2007. 
41 Dane pozyskane z Gminy Przemęt. 
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Rydzyna42. Leszno leży również na trasie Międzynarodowego Szlaku Rowerowego EuroVelo 9 – 
Szlaku Bursztynowego. Przebiega on przez Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację, a jego 
łączna długość wynosi ok. 2 000 km43. 

Turyści odwiedzający analizowany obszar mają możliwość korzystania z tematycznych szlaków 
pieszych, dzięki którym mogą poznawać dziedzictwo kulturowe regionu oraz podziwiać jego walory 
przyrodnicze. Wśród tras pieszych wyróżnia się szlaki: 

 Leszno – miasto wielu religii – prowadzi przez najstarsze części miasta, w których znajdują się 

zabytkowe kościoły, 

 Leszno – miasto prywatne Leszczyńskich i Sułkowskich – prezentuje układ urbanistyczny 

miasta i budowle związane z życiem i działalnością dawnych właścicieli, 

 Ziemia pięknie rzeźbiona – szlak krajobrazowy, na którym można oglądać rzeźbę 

młodoglacjalną, liczne wzniesienia i jeziora, 

 W krainie ptasiego śpiewu – biegnie przez teren, w którym znajdują się jeziora rynnowe, 

stanowiące ostoję dla kilkuset gatunków ptaków, 

 Tam gdzie rosną rosiczki – prowadzi brzegami jezior, przez Przemęcki Park Krajobrazowy, 

 Życie lasu z bliska – biegnie przez tereny leśne, przybliża kwestie ochrony środowiska 

kompleksów leśnych44. 

Ze względu na obecność licznych jezior, które połączone są kanałami i rowami w OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej istnieją dogodne warunki dla uprawiania kajakarstwa. W związku z tym w 
analizowanym obszarze wyznaczono szlaki kajakowe: 

 Szlak Konwaliowy w Przemęckim Parku Krajobrazowym – obejmuje 24 jeziora polodowcowe i 

ma 42 km długości, 

 Rydzyna – Nowa Wioska – zlokalizowany na Rowie Polskim, liczy 30 km długości, 

 Osieczna – Bonikowo – przebiega przez jeziora i kanały i jego trasa wynosi 32 km45. 

Do atrakcji turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym należy zaliczyć dwa ośrodki sportowe 
znajdujące się w Lesznie. Pierwszym z nich jest kompleks sportowo-rekreacyjny Akwawit. W jego 
ramach funkcjonuje basen sportowy i basen rekreacyjny, dostępne są także zjeżdżalnie i miejsca 
kąpielowe dla dzieci. Na pływalni organizowane są różnego rodzaju aktywności, np. szkółka pływacka, 
zajęcia fitness czy kurs nurkowania. Turyści mogą korzystać również z zaplecza znajdującego się przy 
kompleksie, czyli z hotelu, centrum konferencji i rekreacji, restauracji oraz SPA46. 

Rolę atrakcji turystycznej może pełnić także lotnisko sportowe. W jego ramach funkcjonują trzy pasy 
o powierzchni trawiastej i wymiarach 1000x200 m, 1040x400 m oraz 930x200 m. Lotnisko stanowi 
własność Centralnej Szkoły Szybowcowej, w której działają trzy sekcje: szybowcowa, samolotowa i 
spadochronowa. Poszczególne sekcje organizują różnego rodzaju szkolenia lotnicze dla osób 
początkujących, średniozaawansowanych i posiadających licencję. Szkolenia te umożliwiają m.in. 
zdobycie licencji pilota prywatnego, nabycie umiejętności odbywania lotów nocnych i lotów w 

                                                           
42 Ibidem 
43http://www.eurovelo.com/en/eurovelos  
44 Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, opracowanie na zlecenie organizacji turystycznej Leszno 
– Region, Leszno 2007 
45 Ibidem 
46http://www.akwawit.pl/ 

http://www.akwawit.pl/
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trudnych warunkach atmosferycznych, pełnienie roli holownika szybowcowego. Szkoła prowadzi 
także Akademię Lotniczą, która posiada specjalną ofertę dla firm organizujących konferencje, wyjazdy 
integracyjne itp. W ofercie znajdują się loty szybowcowe, samolotowe i balonowe oraz pokazy 
skoczków spadochronowych. Warto zaznaczyć, że przy lotnisku zlokalizowana jest baza noclegowa – 
hotel dwugwiazdkowy dla 69 gości. Centralna Szkoła Szybowcowa jest często organizatorem imprez 
sportowych i zawodów o różnej randze. W 2014 r. w Lesznie odbyły się Szybowcowe Mistrzostwa 
Świata47. 

Jednym z walorów turystycznych mogą być imprezy masowe. W 2013 r. w OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej zorganizowano 40 imprez, które stanowiły 65,6% wszystkich tego typu wydarzeń w 
podregionie leszczyńskim (61 imprez) i 9,4% w województwie wielkopolskim (427 imprez). 
Wydarzenia miały miejsce w trzech gminach – Lesznie, Krzemieniewie i Włoszakowicach. W 
przypadku miasta odbyło się 35 imprez, z czego większość miała charakter sportowy. Do pozostałej 
grupy należały koncerty i imprezy artystyczno-rozrywkowe. W przypadku Krzemieniewa liczba imprez 
wynosiła 4 (imprezy sportowe i artystyczno-rozrywkowe), a w przypadku Włoszakowic odbył się 
jeden koncert. Warto podkreślić, że miasto Leszno charakteryzuje się dużym potencjałem pod 
względem organizacji imprez i może je adresować nie tylko do mieszkańców analizowanego obszaru, 
lecz także do turystów. Wśród najważniejszych wydarzeń odbywających się w OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej można wskazać: 

 Dni Leszna – święto miasta obchodzone w maju, 

 Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru w Lesznie – koncerty orkiestr dętych, występy 

zespołów ludowych i konkursy odbywające się we wrześniu, 

 Festiwal Sztuki Ulicznej „Szlifowanie Bruku” w Lesznie – festiwal rękodzielników, artystów 

ludowych i malarzy odbywający się w czerwcu, 

 Lato z folklorem – koncerty muzyczne i występy zespołów ludowych z różnych krajów oraz 

warsztaty folklorystyczne mające miejsce w sierpniu, 

 Juwenalia – święto studentów organizowane przez samorządy studenckie szkół wyższych;  

 Piknik Szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła!” – pokazy akrobacji polskich i zagranicznych 

grup akrobacyjnych, szybowników, paralotniarzy i skoczków spadochronowych, organizacja 

lotów nad miastem samolotem, szybowcem, balonem, śmigłowcem oraz możliwość wzięcia 

udziału w skokach spadochronowych, 

 Zawody szybowcowe organizowane przez Centralną Szkołę Szybowcową, np. krajowe zawody 

szybowcowe Leszno Cup, 

 Leszno Sport Festival – mecze siatkarskie, piłki nożnej, zawody karate oraz koncerty, 

 Jarmark cysterski – pokazy walk, średniowiecznych wojów, regionalne potrawy, konkursy z 

nagrodami, 

 Festyn nad jeziorem Przemęckim. 

W OF Aglomeracji Leszczyńskiej na 10 000 mieszkańców przypadały 3 imprezy. Porównanie wartości 
wskaźnika z jednostkami wyższego rzędu pozwala stwierdzić, że w analizowanym obszarze 
odbywało się stosunkowo dużo tego typu wydarzeń. Przeciętna liczba imprez w OF Aglomeracji 
Leszczyńskiej była zdecydowanie wyższa niż średnia dla podregionu leszczyńskiego (1,1), 
województwa wielkopolskiego (1,2) i Polski (1,5). 

                                                           
47http://www.cssleszno.eu/ 
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Ryc. 71 Liczba imprez masowych przypadających na 10 000 mieszkańców w OF Aglomeracji 

Leszczyńskiej, podregionie leszczyńskim, woj. Wielkopolskim i Polsce w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

4.4.3 Turystyczne obiekty noclegowe 

Aglomeracja Leszczyńska jest obszarem mającym duży potencjał turystyczny. Mimo dużych 
powierzchni pokrytych terenami chronionymi, licznych jezior i innych atrakcji opisanych w niniejszym 
podrozdziale sytuacja dotycząca wykorzystania obiektów noclegowych nie przedstawia się korzystnie 
na tle regionu i kraju. 

Ryc. 72 Korzystający z noclegów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Liczba turystów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców jest mniejsza niż dla Polski i nieco większa niż w 
Wielkopolsce. W poszczególnych gminach jednak sytuacja jest bardzo zróżnicowana – od 258 
turystów na 1 tys. mieszkańców w Lesznie do 2605 we Włoszakowicach. Wskaźnik we 
Włoszakowicach jest najwyższy w całym OFAL i ponad 5,5 razy większy niż średnia dla Wielkopolski. 
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Wynika to z korzystnego położenia gminy, w Przemęckim Parku Krajobrazowym oraz wśród licznych 
jezior. Powyżej średniej wojewódzkiej są również gminy Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo oraz Lipno.  

Ryc. 73 Udział korzystających z noclegów turystów zagranicznych wśród wszystkich korzystających 
z noclegów w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wśród osób korzystających z noclegów turyści zagraniczni stanowią niewielki odsetek. Dla całego 
OFAL jest to 8,4%, co jest wartością znacznie niższą niż średnia krajowa i Wojewódzka. Największy 
udział turystów zagranicznych występuje w gminie Rydzyna i Leszno (gdzie liczba turystów 
zagranicznych jest również największa – kolejno 1248 i 3436 osób), najniższy w gminie Krzemieniewo 
(ani jednego turysty zagranicznego w roku 2013).  

4.5 Gospodarka i jej otoczenie 

W przypadku tworzenia Strategii rozwoju gospodarczego kluczowym elementem opisujących 
sytuację badanego obszaru jest analiza sytuacji funkcjonujących przedsiębiorstw, instytucji otoczenia 
biznesu czy poszczególnych sektorów – rolnictwa, usług i przemysłu.  

4.5.1 Finanse publiczne 

Finanse jednostek samorządu terytorialnego stanowią źródło informacji o charakterze gminy, o jej 
zamożności i sposobie (efektywności) zarządzania. Źródłem wiedzy na temat pozycji rozwojowej 
gminy są jej dochody własne. Gmina ma autonomię w ustalaniu na swoim terenie wysokości 
podatków, które wchodzą w skąd dochodów własnych. Dlatego też ten typ dochodów doskonale 
obrazuje efektywność zarządzania gminą oraz pozycję rozwojową jednostki na tle innych.  

22,4%

15,1%

8,4%

21,1%

20,7%

14,6%

8,4%

3,9%

1,2%

0,3%

0,1%

0,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

POLSKA

 WIELKOPOLSKIE

OFAL

Rydzyna

Leszno

Święciechowa

Lipno

Osieczna

Włoszakowice

Przemęt

Wijewo

Krzemieniewo



 

95 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Ryc. 74 Dochody własne gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2013 r. [zł/mieszk.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Pod względem dochodów własnych średnia dla OFAL jest niższa niż wojewódzka i krajowa. Najwyższe 
dochody własne są w miecie Leszno oraz w gminie Lipno, pozostałe jednostki są poniżej średniej dla 
Aglomeracji. Najniższe dochody rejestrowane są w gminie Wijewo i są dwukrotnie niższe niż dla 
dwóch przodujących samorządów.  

Tabela 12 Struktura dochodów i wydatków samorządów OFAL w 2013 r. 
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środki państwa 131,7 9,2 12,9 8,0 10,9 15,4 15,6 28,0 8,1 

podatki 102,4 9,4 9,9 9,7 10,1 9,7 6,5 9,9 2,5 

dochody z majątku 19,9 0,9 1,4 0,6 1,5 0,8 0,4 3,0 0,5 

zobowiązania zaciągnięte przez 
gminę 

32,1 3,7 - 2,1 2,1 1,0 - 3,4 1,7 

środki pozyskane z UE i innych 
programów zagranicznych 

42,8 0,8 1,5 - 0,5 1,2 0,8 8,2 2,6 

zaległe rozliczenia, zwroty, inne 
wpływy 

- - 10,0 0,2 - 0,1 4,1 0,6 - 
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opłaty i kary 11,0 1,6 1,1 0,3 0,5 0,8 0,2 - 0,2 

środki przekazane przez inne 
instytucje 

- - - - - - 0,02 - - 

pozostałe 2,1 0,2 1,2 0,1 0,1 - - 0,5 0,1 
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] oświata, wychowanie 130,1 9,1 9,2 7,8 9,9 10,8 10,1 19,6 5,3 

pomoc społeczna 37,2 3,2 3,2 2,5 3,3 3,8 3,2 6,3 1,8 

obsługa zadłużenia, 
finansowanie 

nadwyżki/deficytu gminy 
35,3 2,5 - - 2,4 2,7 - 4,0 0,9 

urząd gminy, administracja 19,9 2,4 2,7 2,2 2,8 2,6 2,0 4,6 1,4 

rolnictwo i łowiectwo -  2,8 4,2 2,6 2,3  - 1,5 - 4,3 

ochrona przyrody, wygląd 
okolicy 

11,4 - - - 1,3 2,2 1,1 3,3 - 

kultura, dziedzictwo narodowe - - 1,8 1,1 - - - - 0,5 

drogi i komunikacja 53,8 1,4 6,0 0,8 - 3,1 5,1 4,1 -  

pozostałe 47,2 3,5 3,7 2,7 3,6 3,3 1,8 7,2 1,0 

Źródło: Sprawozdania budżetowe JST udostępniane przez Ministerstwo Finansów RP [w:] 
www.naszakasa.pl  

Struktura budżetu samorządów jest zbliżona, jednak zauważyć można różnice. Pod względem 
zadłużenia korzystnie na tle innych przedstawia się sytuacja w gminie Krzemieniewo, która nie jest 
zadłużona (zadłużenie 0%). Największe zadłużenie zarejestrowano w Lesznie – 48%. Najwyższe 
dochody i wydatki ma miasto Leszno, ze względu na to że jest to miasto na prawach powiatu i 
największy ośrodek miejski w Aglomeracji. Pozostałe gminy znacznie odbiegają od poziomu budżetu 
Leszna, kolejna pod względem wielkości dochodów i wydatków jest gmina Przemęt. Najmniejsze 
dochody i wydatki przypadają z kolei na gminę Wijewo, najmniejszą pod względem liczby 
mieszkańców.  

Źródła wpływów do budżetu przedstawiają się podobnie we wszystkich jednostkach. Najczęściej 
dominują wpływy ze środków państwa (34-57% wpływów wśród gmin OFAL). Kolejną największą 
grupą są podatki (16-46%), w tym  głównie podatek od nieruchomości, dochodowy od osób 
fizycznych i rolny.  

Z kolei największe wydatki pochłania oświata (30-41% wydatków). Pozostałe wydatki wyglądają 
podobnie. Obok wydatków na oświatę, każda z gmin wydaje dużo na pomoc społeczną i 
administrację. Inne wydatki różnią się w zależności od struktury gminy. W jednostkach w których 
dużą rolę odgrywa rolnictwo, obserwuje się wyższy udział wydatków na ten sektor gospodarki. W 
przypadku, gdy w gminie w danym roku budowano/remontowano drogi, wydatki na drogi i 
komunikację będą stanowiły dużą część ogółu wydatków. Budżet uchwalany jest corocznie, dlatego 
też w przypadku realizacji dużej inwestycji w ramach z którejś z dziedzin wydatki na nią będą wyższe 
niż zazwyczaj. Dlatego w celu bardziej szczegółowej analizy finansów gmin należałoby analizować ich 
budżet na przestrzeni kilku lat.  

4.5.2 Podmioty gospodarcze 

W OFAL w 2013 r. funkcjonowało 15941 przedsiębiorstw. Wśród jednostek samorządu lokalnego 
największa ich liczba zlokalizowana była w Lesznie – 8988 (w powiecie leszczyńskim 5477), a 
najmniejsza w gminie Wijewo – jedynie 383. Jednak wartość bezwzględna nie obrazuje rzeczywistego 
poziomu rozwoju przedsiębiorczości, ze względu na różną powierzchnię jednostek, liczbę ludności czy 
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rodzaj jednostki (gmina wiejska, miasto na prawach powiatu itp.). W celu lepszego zobrazowania 
sytuacji w OFAL stworzono wskaźnik przedstawiający liczbę przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkańców, co umożliwi jednocześnie porównanie do wskaźnika dla kraju i województwa. 

Ryc. 75 Liczba przedsiębiorców w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Poziom przedsiębiorczości w OFAL przedstawia się podobnie jak w całym kraju, jednak gorzej niż w 
Wielkopolsce. W podziale na gminy (Ryc. 76) przedstawia się to bardziej zróżnicowanie. 

Ryc. 76 Liczba przedsiębiorców w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w 2013 r. w podziale na gminy 
OFAL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Naturalnie najwyższą wartość – 139 przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców, osiągnęło miasto na 
prawach powiatu – Leszno. Znacznie mniej, jednak w dalszym ciągu więcej niż w pozostałych gminach 
wypadło ich w gminie Włoszakowice – 127. Biorąc pod uwagę średnią krajową i wojewódzką, 
samorządy te znacznie przewyższają wspomniane średnie. Najgorzej sytuacja wygląda w gminie 
Krzemieniewo, gdzie jest zarejestrowanych jedynie 70 przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkańców.  
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Ryc. 77 Wzrost liczby przedsiębiorstw w latach 2009-2013 [%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Porównując liczbę przedsiębiorstw z roku 2009 i 2013, w przypadku każdej z gmin zarejestrowany 
został wzrost, jednak o różnej wielkości. Najwyższy wzrost odnotowano w gminie Lipno i Wijewo – 
kolejno 20 i 16%, najniższy natomiast w Lesznie – 3%. Miasto jest jednak odrębnym przypadkiem, ze 
względu na już obecne przedsiębiorstwa. Ich liczba jest bardzo duża, dlatego też jej wzrost jest mniej 
spektakularny (chociaż liczba założonych przedsiębiorstw w latach 2009-2013 jest wyższa niż w 
innych gminach). Również duże znaczenie przy określeniu tendencji zmian w liczbie przedsiębiorstw 
ma liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw, która w przypadku Aglomeracji Leszczyńskiej corocznie 
ulega zmniejszeniu (rok 2011 – 521 wyrejestrowanych przedsiębiorstw, 2012 – 422, 2013 – 410).  

Wykonano podział przedsiębiorstw na klasy wielkości oraz sektory i działy w ramach których 
funkcjonują. Pozwoliło to na dogłębne scharakteryzowanie sytuacji w OFAL, co umożliwi lepsze 
dopasowanie celów i kierunków rozwoju obszaru.  

Struktura przedsiębiorstw 

Ogólna struktura przedsiębiorstw, w kontekście rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, 
przedstawia się podobnie jak w kraju i województwie (Ryc. 78), jednak wielkość udziału 
poszczególnych dziedzin jest różna.  



 

99 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Ryc. 78 Struktura przedsiębiorstw w podziale na grupy sekcji wg PKD 2007 w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W OFAL występuje dwukrotnie większy udział przedsiębiorstw sektora rolniczego niż w Polsce i 
Wielkopolsce. Z kolei mniejszy udział można odnotować w przypadku przedsiębiorstw handlowych, 
zajmujących się naprawami i transportem. Wartości te zbliżone są w większym stopniu do średniej 
wojewódzkiej, niż do krajowej. Wskazuje to na dość typową dla województwa strukturę 
przedsiębiorstw. 

Tabela 13 Struktura przedsiębiorstw w podziale na sekcje według PKD 2007 w 2013 r. 

Jednostka 
terytorialna 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R S i T 

POLSKA 2,2 0,1 9,0 0,2 0,3 11,7 26,4 6,2 3,1 2,9 3,2 5,4 9,1 2,7 0,7 3,5 5,2 1,8 6,2 

WIELKOPOLSKIE 3,5 0,1 9,6 0,2 0,4 12,7 26,7 5,8 2,3 2,7 3,0 3,9 9,2 2,8 0,7 3,5 5,2 1,6 6,1 

OFAL 8,5 0,1 9,0 0,1 0,3 14,0 25,4 4,9 2,4 1,9 2,8 3,0 7,8 2,2 0,8 3,7 5,2 2,2 5,6 

Powiat leszczyński 12,5 0,1 11,2 0,0 0,4 16,6 24,7 5,5 2,3 1,1 2,0 1,6 5,1 1,7 1,4 3,2 2,9 2,2 5,5 

Powiat wolsztyński 19,1 0,1 8,9 0,0 0,3 13,5 23,7 5,0 2,4 1,2 1,6 2,0 5,1 1,6 0,9 3,5 3,9 1,9 5,2 

Leszno 2,2 0,1 7,9 0,2 0,2 11,9 27,2 4,5 2,5 2,6 3,7 4,3 10,3 2,6 0,3 4,1 7,1 2,3 6,0 

Krzemieniewo 8,5 0,0 11,7 0,2 0,0 17,2 24,9 6,0 1,3 1,0 2,5 1,8 4,7 1,7 2,5 5,0 2,3 3,2 5,5 

Lipno 10,2 0,0 11,8 0,0 0,2 14,6 24,4 5,9 1,4 1,6 2,0 1,3 6,9 1,6 1,4 4,1 4,1 1,6 7,0 

Osieczna 8,1 0,1 12,3 0,0 0,4 17,9 24,7 6,4 3,7 0,8 1,2 0,8 6,2 1,5 1,3 3,0 2,7 2,8 6,0 

Rydzyna 6,7 0,0 9,9 0,1 0,5 18,1 26,5 4,7 1,8 1,7 2,9 3,2 6,2 2,1 0,7 3,2 3,3 3,0 5,6 

Święciechowa 7,9 0,0 11,9 0,0 0,4 16,6 26,2 5,7 2,8 0,6 2,7 2,9 3,9 2,7 1,5 3,3 3,7 2,0 5,2 

Wijewo 20,6 0,5 13,3 0,0 0,3 17,2 24,0 5,5 1,6 0,5 1,6 0,0 2,6 0,8 1,8 2,6 2,1 1,0 3,9 
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Włoszakowice 24,1 0,4 9,3 0,0 0,6 15,4 22,6 4,9 2,8 1,1 1,4 0,8 3,9 1,5 1,1 2,1 2,0 1,5 4,5 

Przemęt 32,1 0,2 7,5 0,1 0,7 17,5 17,5 4,7 2,1 0,7 0,9 0,5 2,8 0,7 1,4 3,0 1,9 2,0 3,7 

Objaśnienia: 
Sekcje według PKD 2007 

Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sekcja B górnictwo i wydobywanie  

Sekcja C przetwórstwo przemysłowe  

Sekcja D 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych  

Sekcja E 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją  

Sekcja F budownictwo  

Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle  

Sekcja H transport i gospodarka magazynowa  

Sekcja I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  

Sekcja J informacja i komunikacja  

Sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

Sekcja L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  

Sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

Sekcja N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca  

Sekcja O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

Sekcja P edukacja  

Sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna  

Sekcja R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  

Sekcje S i T pozostałe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W OFAL najwyższy jest udział przedsiębiorstw handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów 
samochodowych, co jest zgodne z tendencjami krajowymi. Również znaczny jest udział branży 
budowlanej, który jest większy niż w Wielkopolsce i Polsce. OFAL wyróżnia się przede wszystkim pod 
względem liczby przedsiębiorstw w sektorze rolniczym. 

Wśród gmin OFAL szczególnie wyróżnia się Leszno, jako średnie miasto, które znacznie odstaje od 
pozostałych gmin profilem działalności. Wskazuje na to duży udział przedsiębiorstw z sekcji 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Sekcja M), opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
(Sekcja Q) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Sekcja L). Na tle innych 
samorządów wyróżnia się także gmina Przemęt, głównie ze względu na wyższy (ponad 9-krotnie) niż 
średnia dla Wielkopolski udział przedsiębiorstw sektora rolniczego wśród wszystkich podmiotów. 
Również w gminie Wijewo i Włoszakowice udział ten przekracza średnią wojewódzką 6-krotnie. Z 
kolei gminy Rydzyna i Święciechowa, obok Leszna, dominują w zakresie udziału przedsiębiorstw 
związanych z obsługą rynku nieruchomościami (Sekcja L). W przypadku pozostałych gmin, udział firm 
poszczególnych branż jest do siebie zbliżony i nieodbiegający znacznie od sytuacji w kraju i 
województwie. Poniżej przedstawiono najważniejsze branże przedsiębiorstw w poszczególnych 
gminach, wyróżniające się na tle Aglomeracji: 

 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo – Przemęt (32% przedsiębiorstw w gminie), Włoszakowice 
(24%); 

 Przetwórstwo przemysłowe – Wijewo (13%), Osieczna, Święciechowa, Lipno i Krzemieniewo 
(po 12%); 

 Handel, naprawa pojazdów – Leszno (27%), Rydzyna i Święciechowa (po 26%); 

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – Leszno (10%). 
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Warto przyjrzeć się szczegółowemu podziałowi sekcji przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), której 
działy świadczą o specjalizacji przemysłowej regionu. Spośród sekcji największy jest udział 
przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego i zajmujących się produkcją metalowych wyrobów 
gotowych. Szczególnie wyróżnia się specjalizacja gminy Wijewo, w której występuje znaczny udział 
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów z drewna oraz korka oraz wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych (w odniesieniu do ogólnej niewielkiej liczby podmiotów na obszarze gminy) – 5% 
wszystkich podmiotów w gminie (19 firm). Również w gminie Przemęt i Włoszakowice znajduje się 
znaczna liczba przedsiębiorstw działających w obszarze produkcji wyrobów z drewna oraz korka. W 
produkcji artykułów spożywczych, obok Leszna, dominuje gmina Przemęt i Święciechowa (po 23 
podmioty, kolejno 2 i 3% ogółu przedsiębiorstw w niniejszych gminach).  

Ryc. 79 Wiodące funkcje gmin OFAL wyznaczone na podstawie struktury przedsiębiorstw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Na mapie przedstawiono ogólną charakterystykę gmin OFAL wykonaną na podstawie struktury 
sektorowej przedsiębiorstw. Leszno wyróżniono ze względu na znacznie wyższy niż w innych gminach 
udział usług wyższego rzędu, w związku z pełnieniem funkcji ośrodka subregionalnego. W gminach o 
charakterze usługowym dominuje branża budowlana oraz handel hurtowy i detaliczny. Jednostki 
położone w północno-zachodniej części OFAL cechuje rozwój rolnictwa, w szczególności w gminie 
Przemęt. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że cały powiat leszczyński są to tereny rolnicze, o czym 
świadczy udział użytków rolnych w powierzchni gmin – 63% powierzchni powiatu.  

W OFAL najwyższy jest udział przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób – w każdej z gmin do 
10 pracowników zatrudnia powyżej 92% przedsiębiorstw. Na terenie Aglomeracji znajduje się 15 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników. Podmioty te zarejestrowane są w 
Lesznie (12), Lipnie (1), Włoszakowicach (1) i Rydzynie (1).  

Tabela 14 Struktura przedsiębiorstw pod względem liczby zatrudnionych w 2013 r. 

 Jednostka 
samorządowa 

0 - 9 10 - 49 50 - 249 
powyżej 

250 
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POLSKA 96% 4% 1% 0% 

WIELKOPOLSKIE 95% 4% 1% 0% 

OFAL 94% 5% 1% 0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wśród podmiotów gospodarczych w OFAL 98% stanowią przedsiębiorstwa sektora prywatnego, czyli 
jest to taki sam udział jak w województwie.  

Tabela 15 Struktura przedsiębiorstw sektora prywatnego pod względem rodzaju własności w 2013 
r. 

Rodzaj własności podmiotów gospodarki 
narodowej 

POLSKA WIELKOPOLSKIE OFAL 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

75,0% 77,3% 79,8% 

spółki handlowe 9,6% 9,3% 7,2% 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 2,0% 1,7% 1,3% 

spółdzielnie 0,4% 0,5% 0,8% 

fundacje 0,4% 0,3% 0,2% 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 2,6% 2,6% 2,7% 

pozostałe 9,9% 8,3% 7,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wśród przedsiębiorstw sektora prywatnego dominują osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które stanowią prawie 80%. Struktura podmiotów prywatnych w OFAL jest zbliżona do 
średniej krajowej i wojewódzkiej.  

Największym przedsiębiorstwem w OFAL jest Euro Comfort z Leszna, przedstawiciel branży tekstylnej 
(produkcja kołder), który zatrudnia ponad 1,5 tys. osób. Do pozostałych największych, liczących się 
przedsiębiorstw OFAL zaliczają się: 

Pod względem liczby zatrudnionych: 

 Euroline (Leszno) – producent mebli tapicerowanych, 
 Leszczyńska Fabryka Pomp (Leszno) – producent pomp i systemów pompowych, 
 Winkhaus Polska (Rydzyna) – producent zamków i zawiasów, 
 Energobud (Lipno) – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych, 
 Agro Rydzyna (Rydzyna) – producent mięsa, wędlin i przetworów mięsnych, 
 Werner Kenkel (Włoszakowice) – producent tektury falistej i opakowań. 

Pod względem rocznych przychodów48: 

 Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Energobud Leszno Sp. z o.o.  
(Gronówek, gm. Lipno), usługi energetyczne, 

 Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. Sp.K. (Rydzyna) –producent okuć do okien z drewna i 
PCW, 

 ViaCon Polska Sp. z o.o. (Rydzyna) – producent rur stalowych, 
 PUP Agromix Sp. z o.o. (Rydzyna) – sprzedaż maszyn rolniczych, 

                                                           
48 Według „Rankingu 100” gazety ABC z 2013 r.  
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 Agregaty Fogo Sp. z o.o. (Wilkowice, gm. Lipno) – serwis i naprawa agregatów 
prądotwórczych, wynajem agregatów, 

 Debon Sp. z o.o. (Krzemieniewo) – producent przyczep i boksów dla koni a także lekkich 
przyczep transportowych, 

 Hermes Sp. z o.o. (Włoszakowice) – rozlewnik naturalnej wody źródlanej i producentów 
szerokiej gamy napojów smakowych bazujących na tej właśnie wodzie, 

 Charter Agro – Masz Sp. z o.o. (Krzemieniewo) – sprzedaż maszyn budowlanych i rolniczych 
JCB oraz John Deere, 

 Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.(Krzemieniewo) – hodowla i chów bydła, 
 PPHU Palimex (Włoszakowice) – producent europalet i opakowań drewnianych, 
 Inoforges Polska Sp. z o.o. (Rydzyna) – kucie matrycowe i obróbka stopów miedzi, mosiądzu i 

aluminium, 
 Kan-Bud Sp. z o.o. (Osieczna) – producent kontenerów mieszkalnych i biurowo-socjalnych, 
 Citroen – Kia – Rakowski (Rydzyna) – Dealer Kia Motors Polska, 
 Nadleśnictwo Karczma Borowa (Osieczna), 
 Janser Polska Sp. z o.o. J.V. (Lipno) – branża podłogowa, 
 Budowlana Spółdzielnia Pracy Budo – Mont (Osieczna) – branża budowlana, 
 Marmorin (Przemęt) – producent umywalek, zlewozmywarek i brodzików.  

Wśród wskazanych firm nie widać wyraźnej dominacji jednej branży, jednak najczęściej występują 
przedsiębiorstwa branży metalowo-maszynowej, budowlanej i spożywczej. Jest to zgodne z już 
istniejącą specjalizacją regionu i spójne z istnieniem klastrów dwóch spośród wyróżnionych dziedzin. 

Klastry 

Dużą aktywność przedsiębiorców OFAL potwierdza częste zrzeszanie się w struktury klastrowe. Na 
obszarze Aglomeracji istnieją trzy klastry – Leszczyński Klaster Budowlany, Klaster Spożywczy 
Leszczyńskie Smaki oraz Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie. Wszystkie odznaczają się 
aktywną działalnością i zrzeszają wielu członków, zarówno wśród przedsiębiorstw, jak również 
instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych i samorządów. 

Leszczyński Klaster Budowlany powstał w 2010 r., obecnie zrzesza 34 partnerów, z czego 27 to 
przedsiębiorstwa budowlane głównie z terenu miasta. Klaster ma na celu podniesienie 
konkurencyjności branży budowlanej w subregionie leszczyńskim. Realizuje projekty, które mają 
podnosić innowacyjność i wzmacniać markę klastra. Działanie klastra m.in. wspiera 
energooszczędność w branży budowlanej. 

Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki powołany został w 2012 r. z inicjatywy Miasta Leszna oraz 
Leszczyńskiego Centrum Biznesu. Wspiera on głównie lokalnych producentów żywności, instytucje 
otoczenia biznesu oraz samorządy. Branża przetwórstwa rolno-spożywczego jest kluczowa dla 
rozwoju Aglomeracji, dlatego też jej wsparcie za pomocą klastra jest wskazanym rozwiązaniem. 
Działalność klastra opiera się na organizacji spotkań roboczych, konferencji tematycznych, udziale w 
targach, imprezach promocyjnych i in. Istnienie klastra pozwala zachować tradycję regionalnych i 
lokalnych wyrobów. Członkowie sklasyfikowani są w ramach typu produktów, jakie oferują, m.in. 
nabiał, mięso i wędliny czy dania gotowe. 

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie został powołany już w 2007, był to pierwszy klaster w 
Aglomeracji Leszczyńskiej. Obecnie zrzesza  24 członków, są to przede wszystkim przedsiębiorstwa z 
branży poligraficznej oraz agencje reklamowe.  

Kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.palimex.pl%2F&ei=t_z-U8v-J4ql0QWg-4GwCA&usg=AFQjCNGEzG9yL7qZdH5ojoRlV5WUH0bq7g&bvm=bv.74035653,d.d2k
http://www.kia.com/pl/rakowski/


 

104 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Pod względem wartości kapitału zagranicznego w przedsiębiorstwach sytuacja powiatów OFAL 
przestawia się niekorzystnie w porównaniu do innych powiatów podregionu leszczyńskiego (Ryc. 80). 
Leszno zajmuje drugie miejsce w podregionie pod względem liczby podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego (39 podmiotów). Mimo tego łączna wartość kapitału zagranicznego nie jest duża.  

Ryc. 80 Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym49 w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Corocznie PAIiIZ publikuje listę największych inwestorów zagranicznych w Polsce, która przedstawia 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podziale na kraje pochodzenia kapitału, firmy oraz sektory. 
Pośród ponad 15 tys. przedsiębiorstw znalazło się sześć podmiotów zlokalizowanych w OFAL (Tabela 
16).  

Tabela 16 Najwięksi inwestorzy zagraniczni z 2013 r., których działalność zlokalizowana jest w 
gminach OFAL 

Nazwa 
inwestora 

Kraj 
pochodzenia 

inwestora 

Działalność 
PKD 

Klasa działalności Przedsiębiorstwo 

WILKA 
Schliesstechik 

GmbH 
Niemcy 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Przetwórstwo 
przemysłowe  

WILKA Polska Sp. z 
o.o. – Leszno 

Grupa 
Winkhaus 

Niemcy 

Produkcja 
metali i 

przetworzonych 
wyrobów z 

metali 

Produkcja wyrobów 
nożowniczych, narzędzi i 

wyrobów metalowych 
ogólnego przeznaczenia 

WINKHAUS Polska 
Beteiligungs Sp. z 

o.o. sp. k. – Rydzyna 

                                                           
49 Nie uwzględniono powiatu kościańskiego i międzychodzkiego ze względu na brak danych w BDL GUS  
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PALETTEN 
SERVICE 

HAMBURG 
BETEILIGUNGS 

GMBH 

Niemcy 
Przetwórstwo 
przemysłowe 

Produkcja pozostałych 
wyrobów z drewna; 

produkcja wyrobów z 
korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-

Handlowo-
Usługowe PALIMEX 

Sp. z o. o. – 
Włoszakowice 

Twentshe 
Kabel Holding 

Holandia 

Transport, 
gospodarka 

magazynowa i 
łączność 

Telekomunikacja 
C & C Partners 

Telecom Sp. z o. o. – 
Leszno 

Sumitomo 
Electric Wiring 
System Europe 

Ltd. 

Wielka 
Brytania 

Produkcja 
urządzeń 

elektrycznych i 
optycznych 

Produkcja sprzętu 
elektrycznego, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

SEWS Polska Sp. z o. 
o. – Leszno 

Sidney 
Braaksma 

Kanada Budownictwo 
Wznoszenie kompletnych 

budynków i budowli lub ich 
części 

Kan-Bud Sp. z o. o. – 
Kąkolewo (gm. 

Osieczna) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie List of Major Foreign Investors in Poland - December 2013, 
PAIiIZ 

Trzy z wyżej wskazanych firm zlokalizowane są w mieście na prawach powiatu – Lesznie, a trzy 
pozostałe a sąsiednich gminach – Rydzyna, Włoszakowice i Osieczna. Obecność dużych 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na obszarach wiejskich jest korzystną tendencją, sprzyja 
rozwojowi mniejszych gmin i stanowi dobrą bazę do przyciągania kolejnych inwestorów na 
podmiejskie tereny OFAL.  

4.5.3 Inwestycje i promocja inwestycyjna 

Duże inwestycje wspomagają rozwój gospodarczy danego obszaru. Lokalizacja inwestycji dużego 
przedsiębiorcy sprawia, że rosną wpływy do budżetu samorządów z tytułu podatków lokalnych, 
wzrasta zatrudnienie mieszkańców oraz sprzyja tworzeniu klimatu inwestycyjnego. Lokalizacja 
jednego dużego przedsiębiorcy powoduje, że teren ten staje się bardziej atrakcyjny dla innych firm, 
często z pokrewnych branż. Uwarunkowania lokalizacyjne OFAL, w szczególności położenie w pobliżu 
drogi krajowej nr 5 (w przyszłości drogi ekspresowej) stwarzają duże możliwości przyciągania 
inwestycji.  
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Ryc. 81 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wskaźnik określający wielkość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach na terenie OFAL 
wskazuje, że przoduje pod tym względem powiat leszczyński, który z wartością 3768 zł wyprzedza 
województwo oraz kraj.  

Na terenie OFAL zlokalizowanych jest kilka stref przyspieszonego rozwoju gospodarczego. 
Niekwestionowanym liderem jest Leszno, które na swoim terenie posiada dwie strefy – strefę 
inwestycyjną I.D.E.A oraz strefę przemysłową VASA, jak również Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Z kolei w gminie Przemęt, należącej do powiatu wolsztyńskiego, 
znajduje się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o powierzchni 5,75 ha. Na terenie 
gminy Rydzyna, w pobliżu krajowej drogi nr 5 położona jest strefa przemysłowa. Jest ona jednak już 
w całości zagospodarowana.  

Przyciąganiu inwestycji sprzyja oferta inwestycyjna gmin i jej właściwa promocja. Obecnie nieliczne 
gminy na swoich stronach internetowych wskazują na istnienie na ich obszarze terenów 
inwestycyjnych. Przoduje miasto Leszno, które prezentuje szczegółowo aż 35 obszarów 
przeznaczonych do zainwestowania na różne cele. Obok Leszna, bardzo dobrze przygotowaną ofertę 
ma gmina Przemęt oraz Rydzyna. 
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Tabela 17 Oferta inwestycyjna gmin OFAL dostępna na ich stronach internetowych50 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych gmina OFAL 

Promocja oferty inwestycyjnej w gminach OFAL przedstawia się zróżnicowanie. Znaczna część gmin 
nie prowadzi promocji swoich terenów inwestycyjnych. Pięć samorządów zamieściło ofertę na swoich 
stronach internetowych, w miejscu widocznym i intuicyjnym do odnalezienia przez inwestora. Część 
samorządów deklaruje stanowisko, że przedsiębiorcy powinni sami zgłosić się do nich, jeśli chcą 
zainwestować, a urząd poprowadzi danego inwestora. Podczas wywiadów władze gminy Rydzyna 
wskazały uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych jako formę promocji, która nie 
przyniosła wymiernych rezultatów.  

Miasto Leszno prowadzi obecnie kampanię reklamującą tereny inwestycyjne, polegającą m.in. na 
umieszczeniu banerów informacyjnych w mieście, wzdłuż drogi krajowej nr 5. Jednak przedsiębiorcy 
Aglomeracji Leszczyńskiej wskazują tę formę promocji jako mało efektywną i nietrafioną. Pożądaną 
przez nich promocją jest przede wszystkim promocja na targach oraz wysyłanie informacji o ofercie 
inwestycyjnej bezpośrednio do przedsiębiorców, którzy mogliby być nią zainteresowani.  

4.5.4 Innowacyjność w przedsiębiorstwach 

Generowaniu innowacji w regionie leszczyńskim sprzyja przede wszystkim obecność wielu instytucji 
otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz klastrów, współpracujących z różnymi podmiotami. Dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym przez podmioty gospodarki narodowej wzrasta ich 
konkurencyjność oraz konkurencyjność i pozycja całego obszaru. Budowanie marki OFAL jako 
terenów o wysokiej innowacyjności zapewnia przyciągnięcie nowych inwestorów, a w konsekwencji 
rozwój gospodarczy. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, na portalu „Innowacyjna 
Wielkopolska” prowadzi spis najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw regionu. Wśród nich znalazły 
się trzy firmy z obszaru Aglomeracji Leszczyńskiej (Tabela 18). 

Tabela 18 Najbardziej innowacyjne firmy OFAL 

Nazwa firmy Gmina Działalność Konkurs Nagroda za… 

Marmorin Sp. z 
o.o. 

Przemęt 
produkcja umywalek 

i zlewozmywaków 

Top design award w 2010 
roku w kategorii Łazienka-

Wellness 

umywalki Erato, Sirona i 
Onda 

Top design award w 2011 
roku w kategorii Łazienka-

zestaw umywalka / 
wanna Jena; 

                                                           
50 Stan na 6.10.2014 
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Wellness umywalka WEGA 

Red dot honorouable 
mention w 2011 roku w 
kategorii Product design 

brodziko-wanna Jena 

Must have 2011 w 2011 
roku 

brodziko-wanna Jena 

Dobry wzór w 2010 roku 
w kategorii Sfera Domu 

umywalka Tatoo 

Pompax Sp. z 
o.o. 

Leszno 

Usługi w zakresie 
doboru, sprzedaży i 
kompletacji pomp, 

armatury oraz 
automatyki 
pompowej. 

Ranking Lista 500 
najbardziej 

innowacyjnych 
przedsiębiorstw w Polsce 

w 2011 roku 

222. miejsce w Polsce 

WERNER 
KENKEL Sp. z 

o.o 
Włoszakowice 

producent tektury 
falistej i opakowań 

Heidelberg Printing Eco 
Award w 2011 roku w 
kategorii Innowacyjne 
rozwiązania w zakresie 

zrównoważonego 
rozwoju 

innowacyjne ekologiczne 
rozwiązania w firmie, 

m.in. druk offsetowy na 
maszynie KBA wraz z 

pozostałymi 
ekologicznymi 
urządzeniami 

poprzedzającymi proces 

Krajowi Liderzy Innowacji 
i Rozwoju w 2011 roku w 

kategorii Innowacyjna 
firma - firma duża 

1. miejsce 

Krajowi Liderzy Innowacji 
i Rozwoju w 2011 roku w 

kategorii Wizjoner IT - 
firma duża 

Wyróżnienie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu „Innowacyjna Wielkopolska” http://iw.org.pl/ 

Niewielka liczba firm uznanych za najbardziej innowacyjne w regionie rekompensowana jest licznymi 
nagrodami, które przedsiębiorstwa te zdobyły. Wskazuje to na istnienie potencjału Aglomeracji jako 
obszaru innowacyjnego, w którym istnieje korzystny klimat do wprowadzania innowacji.  

4.5.5 Instytucje otoczenia biznesu 

W OFAL zlokalizowanych jest wiele instytucji otoczenia biznesu, z największą koncentracją w Lesznie, 
jako mieście na prawach powiatu i ośrodku subregionalnym. Instytucje oferujące wsparcie biznesu są 
to zarówno podmioty lokalne jak również oddziały wojewódzkich jednostek.  

Na szczególną uwagę zasługują działania Leszczyńskiego Centrum Biznesu, które jest prężnie 
działającą spółką, utworzoną w 2010 r. przez Miasto Leszno. Instytucja ma za zadanie przede 
wszystkim wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, a także zwiększanie konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstw. Działalność Centrum polega m.in. na świadczeniu usług doradczych, 
promocyjnych, edukacyjnych czy wydawniczych. Instytucja prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości, 
który umożliwia początkującym firmom łatwiejszy start. 

Kolejną instytucją jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie, która została powołana w 
1991 r. jako Leszczyńska Izba Gospodarcza. Obecnie posiada ona 144 członków o zróżnicowanej 
wielkości i różnorodnym profilu. Usługami oferowanymi przez RIPH w Lesznie jest wynajem sali 
konferencyjnej, doradztwo, seminaria, szkolenia i in.  
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Bezpłatne usługi informacyjne świadczone są przez Punkt Konsultacyjny w Lesznie prowadzony przez 
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługi skierowane są do przedsiębiorców i osób, 
które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Głównym celem WARP jest wspieranie małych firm 
poprzez udzielanie pożyczek, co pozwala na ich rozwój oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. 

W OFAL działa również Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich, Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Handlowców „Starówka” oraz Cech Rzemiosł Różnych. Są to instytucje zrzeszające niewielkich 
przedsiębiorców i wspierające konkurencyjność firm regionu lub mniejszego obszaru (np. „Starówka” 
obejmuje przedsiębiorstwa zlokalizowane na rynku w Lesznie). Na obszarze Aglomeracji działa 
również leszczyński pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. W Lesznie 
zarejestrowało swoją działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii jednak nie ma 
widocznych oznak jego działalności. Na obszarze powiatu leszczyńskiego, w gminie Krzemieniewo 
zlokalizowany jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego.  

Na terenie Aglomeracji nie ma parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii, 
inkubatorów technologicznych czy instytutów naukowo-badawczych. Warto jednak pamiętać o tym, 
że przedsiębiorcy leszczyńscy mogą korzystać nie tylko z pomocy i wsparcia instytucji otoczenia 
biznesu zlokalizowanych na terenie OFAL. Pomoc dla biznesu oferują również podmioty o zasięgu 
regionalnym, świadczące usługi dla firm z całego województwa, które swoją siedzibę mają w 
Poznaniu. Obok WARP, prowadzącej Fundusz Pożyczkowy, wsparcia finansowego i merytorycznego 
udzielają również m.in.: 

 Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF-TISE, 
 Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., 
 Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,  
 Wielkopolski Instytut Jakości,  
 Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji,  
 Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej,  
 Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.,  
 Dział Transferu Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,  
 Fundacja ProRegio w Poznaniu,  
 Nexteco Ośrodek Rozwoju Innowacyjnych Technologii dla Budownictwa sp. z o.o.,  
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

4.5.6 Wykorzystanie terenu 

Tereny Aglomeracji Leszczyńskiej w większości (62% powierzchni) użytkowane są rolniczo. Struktura 
użytkowania gruntów jest bardzo zbliżona do sytuacji w całym województwie. Wśród gmin znacząco 
wyróżnia się Leszno, w którym większość (niewiele ponad 50%) stanowią pozostałe grunty i nieużytki, 
do których zaliczane są obszary zurbanizowane. Największy udział użytków rolnych występuje w 
gminie Krzemieniewo – aż 77%. Największym zalesieniem charakteryzuje się gmina Włoszakowice – 
37%, ze względu na istnienie na jej terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.  

http://iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/osrodki-transferu-technologii/2142-centrum-innowacji-rozwoju-i-transferu-technologii-politechniki-poznanskiej
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Ryc. 82 Struktura użytkowania gruntów w 2005 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Z punktu widzenia lokalizacji inwestycji istotne dla inwestora jest pokrycie gminy miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze całego kraju jest ono bardzo zróżnicowane, 
są gminy, najczęściej miejskie, które są prawie w całości pokryte planami, a są też takie w których 
plany tworzy się dopiero w przypadku deklaracji przez inwestora chęci lokalizacji inwestycji na danym 
terenie. OFAL nie odbiega od tendencji krajowych, również w Aglomeracji istnieje duże 
zróżnicowanie w pokryciu gmin miejscowymi planami. Jednak stopień pokrycia OFAL planami jest 
znacznie niższy niż średnia krajowa i wojewódzka (Ryc. 83). W najwyższym stopniu planami pokryta 
jest gmina Wijewo, ze względu na równie duże pokrycie gminy obszarami chronionymi – 99%.  

Ryc. 83 Stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Jak wspomniano w poprzednich podrozdziałach rolnictwo pełni bardzo ważną rolę w gospodarce 
OFAL. Obok wysokiego udziału gruntów ornych w powierzchni ogółem (prawie ⅔ powierzchni), w 
trzech gminach Aglomeracji występuje znaczny udział przedsiębiorstw z sektora rolniczego. Gleby 
powiatu leszczyńskiego określane są jako przeciętne51. Teren powiatu pokryty jest w największej 
części glebami klas IV (37%), III (26%) i V (25%), nie występują gleby klas I i II.  

W 201052 r. w OFAL zarejestrowanych było 6034 gospodarstw rolnych, z czego najwięcej w gminie 
Przemęt (26% wszystkich), a najmniej w gminie Świeciechowa (6%). Średnia powierzchnia 
gospodarstwa dla Aglomeracji wynosiła 11,7 ha, przy średniej wojewódzkiej na 2010 r. 13,4353 ha 
(13,46 ha w 2013 r.). W ponad 99% są to gospodarstwa indywidualne, podobnie jak w Polsce i 
Wielkopolsce.  

Ryc. 84 Struktura wielkości gospodarstw rolnych w 2010 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Aglomeracja Leszczyńska charakteryzuje się niekorzystnym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. 
Największy pod względem powierzchni, udział gospodarstw rolnych przypada na gospodarstwa o 
powierzchni do 1 ha (26%) i 1-5 ha (28%). Struktura ta jest zbliżona do sytuacji w województwie i 
przedstawia się korzystniej niż w całym kraju, ze względu na większy udział większych gospodarstw.  

Struktura użytkowania gruntów 

                                                           
51Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu aktualizacji programu ochrony środowiska dla 
powiatu leszczyńskiego na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2020, Leszno 2012 
52 Dane dotyczące rolnictwa pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 
53 Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach 
oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku, [w:] 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html 
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Wśród użytków rolnych w powiecie leszczyńskim dominują grunty orne (82,7% użytków rolnych). 
Pozostałe to użytki zielone, sady oraz inne54. Wśród upraw w OFAL znacząco dominuje pszenżyto 
(37% upraw zbóż podstawowych). 

Ryc. 85 Struktura upraw zbóż podstawowych pod względem powierzchni w 2010 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Pod względem pogłowia zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób) OFAL (w tym w 
szczególności ziemski powiat leszczyński) nie odbiega znacząco od powiatów subregionu 
leszczyńskiego. Największy jest udział wśród ogółu gospodarstw rolnych tych gospodarstw, które 
posiadają trzodę chlewną (36% dla OFAL) oraz drób (39%), a najmniejszy koni (7%). W Lesznie 
zlokalizowanych jest jedynie 525 gospodarstw rolnych, ze względu na status miasta na prawach 
powiatu i marginalne znaczenie rolnictwa w gospodarce miasta.  

Powiat leszczyński zajmował w 2010 r. pierwsze miejsce wśród powiatów podregionu leszczyńskiego 
pod względem liczby koni (ponad 1,1 tys., prawie połowa w gminie Włoszakowice), a miejsce drugie 
jeśli chodzi o pogłowie trzody chlewnej (przoduje gmina Krzemieniewo). Bardzo duże pogłowie 
drobiu występuje w gminie Wijewo – ponad 1,8 mln, czyli więcej niż w niektórych powiatach 
podregionu. 

Poziom mechanizacji rolnictwa jest zbliżony do średniej wojewódzkiej, na 100 gospodarstw 
Aglomeracji w 2010 r. przypadały 92 ciągniki (w Wielkopolsce 94, w kraju 64). Najwyższy wskaźnik 
mechanizacji jest w gminie Krzemieniewo (151 ciągników), najniższy w Lesznie (23 ciągniki).  

                                                           
54 PODGiK Leszno (1.01.2012r.) [w:] Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu aktualizacji 
programu ochrony środowiska dla powiatu leszczyńskiego na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2020, 
Leszno 2012 
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Obecny trend w Unii Europejskiej wskazuje na istotność tworzenia grup producentów rolnych, w celu 
zwiększania konkurencyjności rolnictwa, innowacyjności i wydajności. Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego publikuje listę grup producentów rolnych zarejestrowanych w 
regionie. Wśród nich znalazły się grupy z OFAL.  

Tabela 19 Rejestr grup producentów rolnych55 

Lp 
Nazwa grupy producentów 

rolnych 
Siedziba Nazwa produktu 

Wpis do 
rejestru 

1 
Grupa Producentów Rolnych 

"WOROL" Sp. z o.o. 
Leszno Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2013 

2 
Grupa Producentów Rolnych 

ROM-DROB Sp. z o. o. 
Wijewo 

Drób żywy (bez względu na wiek), mięso 
lub jadalne podroby drobiowe: świeże, 

chłodzone, mrożone: kurczaki 
2011 

3 
Spółdzielnia Producentów 

Bydła "BYCZEK FERNANDO" 
Wijewo 

Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub 
hodowlane, mięso wołowe: świeże, 

chłodzone, mrożone 
2012 

4 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody "Znajomi" 
Wijewo 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2012 

5 
Spółdzielnia Producentów 

Zbóż i Rzepaku "Złoty Rzepak" 
Wijewo Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2012 

6 Spółdzielnia "AGRO-DRÓB" Wijewo 
Drób żywy (bez względu na wiek), mięso 
lub jadalne podroby drobiowe: świeże, 

chłodzone, mrożone: kurczaki 
2013 

7 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody Dobry Tucznik 
Wijewo 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2013 

8 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody "Kubuś" 
Wijewo 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2013 

9 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody Święciechowa 
Święciechowa 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2009 

10 
Spółdzielnia Producentów 

Bydła "Święciechowa" 
Święciechowa 

Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub 
hodowlane, mięso wołowe: świeże, 

chłodzone, mrożone 
2012 

11 
Spółdzielnia Producentów 

Bydła "KORIDA" 
Święciechowa 

Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub 
hodowlane, mięso wołowe: świeże, 

chłodzone, mrożone 
2012 

12 Spółdzielnia EURO-PLON Lipno Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2007 

13 
Spółdzielnia Producentów 

Euro-Tucz 
Lipno 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2009 

14 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody "WOJNOWICE" 
Osieczna 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2011 

15 
Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej BEL-TUCZ 

Krzemieniewo 
Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2007 

16 
Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej LIDER – 

Mierzejewo 
Krzemieniewo 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2007 

17 Premium Garzyn Sp. z o.o. Krzemieniewo 
Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2010 

18 
Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej Mak-Tucz 

Krzemieniewo 
Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2012 

                                                           
55 Stan na 5.05.2014 
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19 Spółdzielnia EKO-DRÓB Krzemieniewo 
Drób żywy (bez względu na wiek), mięso 
lub jadalne podroby drobiowe: świeże, 

chłodzone, mrożone: kurczaki 
2013 

20 
Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej TUCZBEL 

Krzemieniewo 
Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2013 

21 
Grupa Producentów Trzody 

Chlewnej Lider - Plus Sp. z o.o. 
Krzemieniewo 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2013 

22 AGRO-SUS Sp. z o. o. Rydzyna 
Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2007 
(wykreślono 

w 2013) 

23 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody Chlewnej NOWOPOL 
Rydzyna 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2010 

24 
Spółdzielnia Producentów 
Trzody "AGRO-SUS 2010" 

Rydzyna 
Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2010 

25 
Spółdzielnia Producentów 
Zbóż i Rzepaku "ŁANPOL"  

Rydzyna Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2011 

26 
Grupa Producentów Rolnych 

"ZŁOTY ŁAN" Sp. z o.o. 
Rydzyna Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2011 

27 
Spółdzielnia Producentów 

Bydła "BUKAT" 
Rydzyna 

Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub 
hodowlane, mięso wołowe: świeże, 

chłodzone, mrożone 
2012 

28 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody "MOR - POL" 
Rydzyna 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2012 

29 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody "BEKON" 
Rydzyna 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2012 

30 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody FARMSUS 
Rydzyna 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2013 

31 
Spółdzielnia Producentów 
Ziarna Zbóż i Nasion Roślin 
Oleistych "Moraczewo I" 

Rydzyna Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2013 

32 
Spółdzielnia Producentów 
Ziarna Zbóż i Nasion Roślin 
Oleistych "Moraczewo II" 

Rydzyna Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2013 

33 
Spółdzielnia Producentów 
Ziarna Zbóż i Nasion Roślin 
Oleistych "Moraczewo II" 

Rydzyna Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2013 

34 
Spółdzielnia Producentów 

Trzody Chlewnej "MOR-POL II" 
Rydzyna 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 

2013 

35 
Spółdzielnia Producentów 
Zbóż i Rzepaku "ZGRANI" 

Rydzyna Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 2013 

Źródło: „Rejestr grup producentów rolnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim…”, Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Na 419 grup producenckich województwa wielkopolskiego w OFAL zarejestrowanych jest ich aż 35, w 
tym wszystkie z centralnej i wschodniej części Aglomeracji. Najchętniej współpracują ze sobą 
przedsiębiorstwa z gminy Rydzyna – 14 grup producenckich. Grupy producentów mogą być 
utworzone dla wybranych grup produktów, wraz ze wskazaniem minimalnej rocznej wielkości 
produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy. W OFAL najwięcej grup utworzono w 
ramach kategorii „Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone” 
– 54% grup. Pozostałe kategorie dotyczyły zbóż i roślin oleistych, bydła i drobiu.  

Kategorie współpracy wskazują na specjalizację rolniczą OFAL. Przetwórstwo rolno-spożywcze 
koncentruje się przede wszystkim na wyrobach mięsnych – wieprzowych, wołowych oraz 
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drobiowych. Jednak warto podkreślić, że liczba grup producenckich w danej gminie nie jest 
równoznaczna z wysokim udziałem przedsiębiorstw sektora rolniczego w strukturze podmiotów 
gospodarki narodowej. W ramach grup producenckich współpracują gminy wschodniej części 
Aglomeracji, z kolei typowo rolnicza struktura firm występuje w części zachodniej.  

4.6 Audyt terenów inwestycyjnych 

Jednym z elementów diagnozy, mającym na celu skatalogowanie obecnej oferty inwestycyjnej OFAL, 
jest audyt terenów inwestycyjnych. Informacje o dostępnych terenach uzyskano przede wszystkim od 
samorządów Aglomeracji Leszczyńskiej i uzupełniono o informacje pozyskane m.in. ze stron 
internetowych gmin.  

Ryc. 86 Tereny inwestycyjne OFAL 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W Aglomeracji zidentyfikowano 12 terenów inwestycyjnych mogących stanowić ofertę inwestycyjną 
OFAL. W niektórych gminach na jeden obszar składało się wiele działek (m.in. w Lesznie), a niekiedy 
była to jedna działka o dużej powierzchni. W przypadku istnienia kilku sąsiadujących ze sobą działek 
podano uogólnione charakterystyki. Gmina Wijewo i Włoszakowice są dopiero w trakcie wyznaczania 
terenów inwestycyjnych, z kolei gmina Osieczna nie posiada terenów inwestycyjnych. Bardzo istotna 
jest kwestia własności działek, ponieważ w przypadku części z nich są to grunty właścicieli 
prywatnych, a kwestia ich ewentualnej sprzedaży nie jest jeszcze z nimi uzgodniona. Szczegółowa 
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charakterystyka oferty inwestycyjnej każdej z gmin znajduje się w Załączniku 1, poniżej 
przedstawiono zestawienie oferty każdej z gmin.  

Tabela 20 Tereny inwestycyjne wskazane przez gminy OFAL 

Nr 
tereny 

inwestycyjne 
powierzchnia [ha] ulgi uzbrojenie56 własność 

1 

Kostrzyńsko-
Słubicka 

Specjalna Strefa 
Ekonomiczna 

Podstrefa 
Przemęt 

5,75 
podatek od 

nieruchomości 
(3 lata) 

elektryczność, wodociąg, 
możliwość włączenia do 

kanalizacji tłocznej, 
telekomunikacja, droga 

utwardzona 

Gmina 
Przemęt 

2 
2 działki 

budowlane 
0,2182 

podatek od 
nieruchomości 

(3 lata) 

elektryczność, wodociąg, 
kanalizacja sanitarna 

Gmina 
Przemęt 

3 grunty rolne 43 

brak 

Wodociąg, droga utwardzona 

Własność 
prywatna 

(osoby 
prywatne, 

firma)  

4 grunty rolne 9,8188 brak Gmina Lipno 

5 grunty rolne 15,5855 
elektryczność, wodociąg, 

kanalizacja sanitarna, droga 
utwardzona 

Własność 
prywatna 

(firma) 

6 grunty rolne 21,2108 
elektryczność, wodociąg, 

kanalizacja sanitarna, 
telekomunikacja, gaz 

Agencja 
Nieruchomości 

Rolnych 
Poznań  

7 
Teren częściowo 

zabudowany  
7,9 

podatek od 
nieruchomości 

elektryczność, gaz, wodociągi, 
kanalizacja sanitarna, 

telekomunikacja 

Gmina 
Święciechowa 

8 

strefa I.D.E.A (w 
tym fragment 
Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

„INVEST PARK”), 
11 działek 

29,6 (7,6)   w znacznej części uzbrojone 

Miasto Leszno 

9 
strefa VASA, 1 

działka 
1,7   

elektryczność, wodociągi, 
kanalizacja sanitarna  

10 
strefa 

przemysłowa 
Rydzyna-Kłoda 

40 (część 
zagospodarowana) 

  

elektryczność, gaz, wodociągi, 
kanalizacja sanitarna, 

telekomunikacja, droga 
utwardzona 

Gmina 
Rydzyna, 

firmy, 
właściciele 
prywatni 

                                                           
56 Dane uogólnione – w ramach poszczególnych działek w danym terenie uzbrojenie może się różnić. 
Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku 1.  
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11 
teren 

niezabudowany 
12,15 brak 

elektryczność, wodociągi, droga 
utwardzona 

Gmina 
Krzemieniewo 

12 grunty rolne 36,5 planowane 

elektryczność, wodociągi, 
kanalizacja sanitarna, 

telekomunikacja, droga 
utwardzona 

cześć stanowią 
grunty 

komunalne, a 
część jest 

własnością 
prywatnych 
właścicieli 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin OFAL i ich stron internetowych 

Wskazane przez gminy tereny bardzo różnią się od siebie, zarówno pod względem wielkości, jak i 
stopnia uzbrojenia, kwestii własności czy obowiązujących ulg. W związku z tym, nie wszystkie będą 
stanowiły obiekt zainteresowania inwestora. Przeprowadzony audyt terenów inwestycyjnych 
oferowanych przez gminy jest podstawą do analizy ich atrakcyjności i oceny możliwości 
przyciągnięcia inwestora. W Planie rozwoju stref inwestycyjnych przedstawiono taka ocenę, wraz ze 
wskazaniem nakładu pracy wymaganego do przystosowania poszczególnych terenów pod 
natychmiastową inwestycję. Po analizie dodatkowych korzyści lokalizacji terenów wskazane zostały 
najbardziej i najmniej atrakcyjne z nich.  
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5 Wnioski z diagnozy 

5.1 Wyniki badana CATI – podsumowanie 

Badanie wśród podmiotów gospodarczych OFAL dotyczyło kilku głównych dziedzin funkcjonowania 
przedsiębiorstw – warunków prowadzenia działalności gospodarczej, inwestycji, wprowadzania 
innowacji, wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, promocji gospodarczej oraz sytuacji na rynku pracy. 
Dodatkowo w niektórych przykładach wykonano analizę przedsiębiorstw z uwzględnieniem rozmiaru 
firmy (pod względem liczby zatrudnianych pracowników). Szczegółowy raport zamieszczony jest w 
Załączniku 2, poniżej w podziale na tematy przedstawiono najistotniejsze wnioski: 

Handel międzynarodowy i współpraca: 

 Niewielki udział firm prowadzących działalność na rynku międzynarodowym (głównie ze 
względu na brak potrzeby i specyfikę prowadzonej działalności), 

 Obszar działalności firm uzależniony od jej wielkości – im mniejsza firma tym mniejszy rynek, 

 19% podmiotów skupionych w klastrach – większe firmy częściej korzystają z tego typu 
współpracy. 

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej: 

 Korzystnie ocenione warunki prowadzenia działalności gospodarczej w OFAL, ze względu na: 
o Jakość środowiska naturalnego, 
o Położenie OFAL, 
o Transport wewnętrzny, 
o Duży zasób siły roboczej, 

 Przeszkody prowadzenia działalności gospodarczej: 
o Zagrożenie ze strony Poznania i Wrocławia oraz pobliskich miast – Gostynia i 

Kościana, 
o Wysokie koszty zatrudnienia. 

Innowacyjność: 

 Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw i brak chęci wprowadzania innowacji, 

 Bariery wprowadzania innowacji: 
o Brak środków finansowych, 
o Zbyt duża ilość regulacji (prawnych, urzędniczych), 

 Niewielka świadomość przedsiębiorców na temat działań instytucji otoczenia biznesu w 
zakresie wprowadzania innowacji, 

 Inkubator Przedsiębiorczości jako najczęściej identyfikowana instytucja otoczenia biznesu 
wspierająca innowacyjność, 

 Utworzony Inkubator Technologiczny powinien świadczyć usługi szkoleń specjalistycznych w 
zakresie technologii, usługi teleinformatyczne legalizacje dokumentów czy usługi doradcze w 
zakresie technologii. 

Instytucje otoczenia biznesu: 

 Niewielka świadomość przedsiębiorców na temat działań instytucji otoczenia biznesu, 

 Rozpoznawalny Inkubator Przedsiębiorczości Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, 
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 Najbardziej popularne usługi: 
o Usługi szkoleniowe, 
o Pozyskanie wiedzy i informacji, 
o Uczestniczenie w spotkaniach, debatach, konferencjach i spotkaniach branżowych. 

Rynek pracy: 

 Sytuacja lepsza niż w innych obszarach województwach (ale nieznacznie), 

 Niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

 Korzystnie oceniane są kompetencje zawodowe i poziom wykształcenia, 

 Niekorzystna ocena znajomości języków obcych doświadczenie zawodowe i specjalistyczne 
umiejętności. 

5.2 Wyniki wywiadów IDI – podsumowanie 

Niniejszy rozdział przedstawia najważniejsze wyniki badań jakościowych zrealizowanych na potrzeby 
części diagnostycznej projektu opracowania strategii. Badanie przeprowadzono metodą 
pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) na próbie 20 respondentów reprezentujących 
podmioty i instytucje istotne z punktu widzenia gospodarki OFAL (głównie przedsiębiorcy, 
przedstawiciele JST, przedstawiciele IOB). Celem badania było przede wszystkim pogłębienie i 
uzupełnienie wiedzy zgromadzonej podczas analizy danych zastanych (desk research). Zrealizowane 
wywiady pozwoliły na zestawienie różnych punktów postrzegania oraz sposobów interpretowania  
najważniejszych zjawisk dotyczących życia gospodarczego OFAL, co w znacznym stopniu przyczyniło 
się do późniejszego zidentyfikowania i sposobu sformułowania celów strategicznych oraz 
szczegółowych w strategii.  

Mocne i słabe strony OFAL  

Mocne i słabe strony regionu leszczyńskiego wskazywane przez uczestników badania w 
zdecydowanej większości przypadków nie odbiegały od katalogu znanego z poprzednich projektów 
(między innymi projekt RUnUP realizowany w 2008 roku), w których starano się je zidentyfikować 
(np. na potrzeby analizy SWOT). Wśród mocnych stron wskazywano przede wszystkim położenie 
(blisko granicy niemieckiej, pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem), wysoki poziom przedsiębiorczości i 
zaradności lokalnej społeczności, niski poziom bezrobocia, wysoka jakość życia oraz ugruntowane 
tradycje w wybranych sektorach gospodarki, np. rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. 
Ciekawym wątkiem bardzo często wspominanym przez uczestników badania była wysoka kultura 
pracy charakteryzująca mieszkańców regionu. Szczególnie istotny jest fakt, że opinie takie były często 
wyrażane przez przedsiębiorców, którzy często od lat zatrudniają pracowników. Ponadto 
przedsiębiorcy podkreślali, że owa wysoka kultura pracy charakteryzująca pracowników na lokalnym 
rynku pracy jest czynnikiem mającym duże znaczenie dla inwestora rozważającego lokalizację 
inwestycji. 

Wśród słabych stron Aglomeracji Leszczyńskiem pod względem gospodarczym paradoksalnie dość 
często wskazywano niski poziom bezrobocia, sprawiający, że dostępność „wolnej” siły roboczej na 
lokalnym rynku pracy jest ograniczona. Fakt ten zdaniem uczestników badania może stanowić istotny 
problem dla inwestora planującego zatrudnić większą liczbę pracowników – wskazywano przypadki 
firm już działających na terenie OFAL, które są zmuszone dowozić pracowników z okolicznych 
miejscowości, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Kolejnym istotnym problemem wskazywanym 
przez respondentów była niewielka dostępność wykwalifikowanych kadr, zwłaszcza inżynierów 
różnych specjalności. Wskazywano również problem, który nie jest widoczny na pierwszy rzut oka we 
wskaźnikach statystycznych dotyczących bezrobocia, a mianowicie znaczną liczbę osób pracujących 
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poniżej swoich kwalifikacji. Zjawisko to, jak  zauważyli niektórzy rozmówcy, może mieć istotne skutki 
wykraczające poza kwestie czysto gospodarcze. Jako słabość wskazywano również fakt, że 
stosunkowo wiele dużych zakładów zatrudnia pracowników do prac o niskim poziomie 
zaawansowania. Po stronie słabych stron wymieniano również brak wyraźnej specjalizacji 
gospodarczej regionu oraz fakt, że (wspomniana przy okazji omawiania zalet regionu) korzystna 
lokalizacja między Poznaniem a Wrocławiem nie jest w gruncie rzeczy w pełni wykorzystywana 
gospodarczo. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej i klimatu inwestycyjnego 

Większość uczestników badania ogólnie pozytywnie oceniła sytuację gospodarczą na terenie 
Aglomeracji Leszczyńskiej. Wpływ na tę pozytywną ocenę miały najczęściej wysoki poziom 
przedsiębiorczości oraz fakt funkcjonowania na lokalnym rynku co najmniej kilkunastu firm  
(zróżnicowanych pod względem wielkości oraz reprezentowanych branż) odnoszących sukcesy 
zarówno na terenie Polski jak i zagranicą. W przypadku oceny klimatu inwestycyjnego dominowały 
oceny poprawne. Uczestnicy badania wskazywali na brak rzeczywistych przewag pod względem 
atrakcyjności inwestycyjnej, które mogłyby zainteresować inwestora zewnętrznego. 

Współpraca z władzami lokalnymi 

Jeśli chodzi o ocenę współpracy z władzami lokalnymi dominowały oceny neutralne i pozytywne. 
Cześć respondentów doceniała działania samorządów zmierzające do poprawy sytuacji gospodarczej, 
a zwłaszcza dostępności siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach (studia dualne, szkoły 
zawodowe, szkolenia realizowane przez PUP na potrzeby konkretnych pracodawców itd.). Pojawiały 
się jednak opinie, że władze lokalne działają zbyt zachowawczo jeśli chodzi o faktyczną współpracę z 
biznesem, czego przykładem jest brak projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego. Poza tym przedsiębiorcy sygnalizowali raczej problemy w kontaktach z organami 
administracyjnymi wyższego szczebla (np. na poziomie wojewódzkim), współpracę z władzami 
lokalnymi oceniając bardziej przychylnie.   

Konkurencyjne regiony 

Jako bezpośrednią konkurencję w zakresie przyciągania inwestorów rozmówcy postrzegali przede 
wszystkim miejscowości położone w Wielkopolsce, zwłaszcza bliżej dużych ośrodków takich jak 
Poznań i Wrocław. Powszechne jest przekonanie, że Aglomeracja Leszczyńska nie może się 
porównywać do wspomnianych metropolii pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Z drugiej 
strony uczestnicy badania podkreślali, że konkurencją jeśli chodzi o przyciągnięcie interesujących 
inwestorów (np. oferujących miejsca pracy dla osób bardziej wykwalifikowanych, nie zaś tylko te 
najprostsze, związane z wynagrodzeniami nieznacznie przekraczającymi płacę minimalną) są ośrodki, 
które są w stanie zapewnić zasoby siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach.  

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi 

Opinie uczestników badania w zakresie oceny współpracy z instytucjami były zróżnicowane. 
Zdecydowanie pozytywnie oceniano powołanie i funkcjonowanie studiów dualnych. Szczególnie 
istotna wydaje się tu być pozytywna opinia przedsiębiorców, zdaniem których studia dualne były 
wyraźną odpowiedzią na problem z jakim się spotykają, a mianowicie niewielki związek programu w 
instytucjach edukacyjnych z praktycznymi zagadnieniami, z którymi absolwent styka się w pracy. 
Respondenci w większości zauważali rozpoczynające się pozytywne zmiany w zakresie kształcenia 
zawodowego oraz szeroko rozumianych działań mających wskazywać młodzieży na czym faktycznie 
polega praca w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Pozytywnie oceniano również przykłady 
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współpracy firm ze szkołami takie jak tworzenie klas patronackich, mających na celu wykształcenie 
kadr na potrzeby konkretnej branży lub nawet konkretnego pracodawcy. Jednocześnie zauważano 
jednak, że dotychczasowa efektywność takich działań była umiarkowana – stosunkowo niewielka 
liczba absolwentów z różnych przyczyn podjęła pracę u danego pracodawcy. W opinii 
przedsiębiorców z którymi przeprowadzono wywiady wciąż niewielki jest poziom współpracy między 
lokalnymi uczelniami wyższymi a biznesem w zakresie prac badawczo-rozwojowych, które uczelnie 
potencjalnie mogłyby wykonywać na zlecenie lokalnych przedsiębiorstw. 

Specjalizacja gospodarcza 

Brak wyraźnie zdefiniowanej specjalizacji gospodarczej był jedną z częściej przywoływanych przez 
respondentów cech lokalnej gospodarki. Niemniej uczestnicy badania podkreślali kilka branż, które 
rozwinęły się na terenie OFAL i mają potencjał wzrostu. Zaliczają się do nich przede wszystkim branże 
zdefiniowane jako priorytetowe w trakcie realizacji projektu RUnUP: rolnictwo i przemysł rolno 
spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, branża budowlana, a także przetwórstwo tworzyw 
sztucznych oraz produkcja opakowań. Zdaniem uczestników badania ów brak jednoznacznej 
specjalizacji (mogący być postrzegany jako wada gospodarki lokalnej) wynika między innymi z 
ugruntowanego historycznie wysokiego poziomu przedsiębiorczości mieszkańców, owocującego  
znaczną liczbą niewielkich firm działających w różnorakich branżach.  

Innowacyjność 

Uczestnicy badania w większości skłaniali się ku tezie, że na zagadnienie innowacyjności firm 
działających w OFAL można spojrzeć z dwóch głównych pespektyw. Pierwszą jest perspektywa firm 
większych i o bardziej ugruntowanej pozycji na rynku, działających w branżach wymagających 
bardziej zaawansowanych technologii do procesu produkcji oraz bardziej zaawansowanej wiedzy do 
projektowania rozwiązań. Często wymieniano w tym kontekście firmy z branży metalowo-
maszynowej i wskazywano, że poziom ich innowacyjności jest wysoki i mogą bez żadnych 
kompleksów konkurować pod tym względem w Polsce i w Europie. Z drugiej strony uczestnicy 
badania wskazywali małe, często rodzinne firmy, które stanowią znaczną część ogółu podmiotów 
gospodarczych działających na terenie OFAL. W ich przypadku poziom innowacyjności jest raczej 
ograniczony. Ciekawe były przyczyny jakie niektórzy z respondentów widzieli dla stosunkowo 
niskiego poziomu innowacyjności lokalnych firm. Oprócz tych dość oczywistych, jak np. niezbyt 
skomplikowany charakter wykonywanej działalność, czy też brak środków i czasu w małych firmach, 
zauważano również czynniki o charakterze socjologicznym. Paradoksalnie, zdaniem niektórych 
respondentów, gospodarność oraz wysoka kultura i etyka pracy charakteryzująca mieszkańców OFAL 
w pewnej mierze nie sprzyja innowacyjności, gdyż promuje bardziej „zaciśnięcie zębów” i 
dostosowanie się do zmieniających się warunków (jak podkreślano – bardzo skuteczne), ale już nie 
koniecznie podejmowanie ryzyka w celu przekraczania utartych schematów działania i wytyczania 
nowych standardów. Uwagi takie pojawiły się zaledwie w kilku wywiadach z przedsiębiorcami, więc z 
pewnością nie należy ich traktować wiążąco, niemniej jednak sygnalizują kwestie, które zdają się 
wpisywać w szerszy kontekst wyników badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby projektu.  

Bariery dla rozwoju przedsiębiorczości 

Większość respondentów nie była w stanie wskazać barier dla rozwoju przedsiębiorczości, które były 
specyficzne dla miejscowości wchodzących w skład OFAL. Pojawiały się pojedyncze głosy wskazujące 
na problemy na poziomie kontaktu z lokalnymi urzędami, jednak były to głosy odosobnione. 
Większość osób wskazywało bariery o charakterze systemowym, dotyczące w podobnym stopniu 
przedsiębiorców w całej Polsce – zaliczały się do nich między innymi bariery administracyjne 
wydłużające czas trwania procedur i wydawania decyzji przez urzędy. Zwracano również uwagę na 
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niespójność w interpretacji przepisów przez urzędy w różnych województwach. W zasadzie jedynym 
czynnikiem o charakterze lokalnym, o którym wspominali uczestnicy badania był brak dostępności 
pracowników posiadających kwalifikacje istotne z punktu widzenia niektórych (zwłaszcza bardziej 
zawansowanych) branż. 

Obecne zachęty inwestycyjne oraz wiedza na ich temat 

Wiedza uczestników badania na temat obecnie funkcjonujących zachęt inwestycyjnych była 
stosunkowo niewielka. W większości przypadków respondenci mieli świadomość, że w przypadku 
stref przemysłowych inwestorzy mogą liczyć na czasowe ulgi lub zwolnienia z podatków jednak 
prawie żaden z rozmówców nie był w stanie podać bliższych informacji na ten temat (takich jak 
wysokość ulg oraz okres ich obowiązywania). Wyjątkiem był tu przedsiębiorca, który w ostatnim 
czasie poszukiwał terenu pod inwestycję i rozważając różne lokalizacje przeanalizował oferty różnych 
gmin, zarówno wchodzących w skład OFAL, jak i tych położonych w dalszej odległości.  

Wpływ poszczególnych czynników na lokalizację inwestycji  

Zestaw najważniejszych czynników wpływających na decyzję o lokalizacji inwestycji wymieniany przez 
uczestników badania w większości nie wykraczał poza znane z wielu opracowań dotyczących tej 
tematyki cechy terenu inwestycyjnego takie, jak: dostępność komunikacyjna, uzbrojenie terenu, 
warunki finansowe (cena, ewentualne ulgi podatkowe) oraz dostępne zasoby siły roboczej. Zdaniem 
respondentów w przypadku OFAL zwłaszcza ostatni z wymienionych elementów jest bardzo istotny. 
Niskie bezrobocie oraz niewielka liczba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (zwłaszcza z 
wykształceniem zawodowym i inżynierskim) stanowi potencjalnie bardzo istotny problem z punktu 
widzenia firmy chcącej otworzyć działalność (np. produkcyjną) na terenie OFAL. Zdaniem 
przedsiębiorców, z którymi zrealizowano wywiady w przypadku dużych firm czynnik ten może mieć 
znacznie większy wpływ na decyzję o lokalizacji inwestycji, niż kwestia uzbrojenia terenu lub poziom 
ulg podatkowych. Warto jednocześnie mieć na uwadze fakt, że uczestnicy badania często podkreślali, 
że cechy lokalnej społeczności takie jak wysoka kultura pracy są argumentem zachęcającym do 
inwestowania na terenie OFAL.  

Znajomość oferty  inwestycyjnej OFAL 

Tylko nieliczni uczestnicy badania posiadali bardziej szczegółową wiedzę na temat oferty 
inwestycyjnej OFAL. Wyłączając przedstawicieli JST, którzy orientowali się w ofercie inwestycyjnej 
przede wszystkim swojej gminy, bardziej szczegółowe informacje na temat dostępnych terenów 
inwestycyjnych posiadali w zasadzie tylko nieliczni przedsiębiorcy, którzy w ostatnim czasie sami 
poszukiwali terenu pod inwestycję. Większość respondentów przyznawała, że ten brak wiedzy wynika 
u nich po prostu z braku aktualnej potrzeby poszukiwania tego typu informacji. Należy przy tym 
zaznaczyć, że największe i najlepiej rozwinięte tereny inwestycyjne takie jak Strefa VASA, strefa 
I.D.E.A., czy też strefa przemysłowa w Rydzynie były znane praktycznie przez wszystkich uczestników 
badania. 

Wiedza na temat obecnych działań promocyjnych 

Uczestnicy badania mieli bardzo ograniczoną wiedzę na temat obecnych dotychczasowych działań z 
zakresu promocji inwestycyjnej prowadzonych przez gminy wchodzące w skład OFAL. Wyjątkiem była 
kampania plakatowa „Zainwestuj w Lesznie” realizowana w trakcie realizacji projektu. Należy przy 
tym podkreślić, że w większości przypadków ocena owej kampanii była raczej neutralna, choć 
pojawiały się również głosy mówiące, że forma jaką wybrano do realizacji kampanii (zwłaszcza 
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plakaty przy głównych drogach w Lesznie) była nieadekwatna przez co powątpiewano w jej 
skuteczność.  

Dostosowanie rynku pracy do zapotrzebowania przedsiębiorców 

Ogólne opinie uczestników badania na temat lokalnego rynku pracy z punktu widzenia 
przedsiębiorców można określić jako umiarkowanie pozytywne. Niemniej jednak wskazywano na 
kilka zagadnień stanowiących problem z punktu widzenia pracodawców, między innymi:  

 niska dostępność osób z wykształceniem inżynierskim (choć, jak podkreślali przedsiębiorcy, 

stanowiska o takim charakterze są bardzo istotne dla firmy, zwykle w całej firmie 

potrzebnych jest zaledwie kilku specjalistów o takim charakterze) 

 Niskie bezrobocie i idący za nim brak wolnej siły roboczej (czynnik szczególnie istotny dla 

nowego inwestora) 

 Brak odpowiednio wykwalifikowanych fachowców na poziomie wykształcenia zawodowego 

(np. tapicerów, szwaczek itp.) 

 Niedostosowanie poziomu wykształcenia mieszkańców OFAL do struktury dostępnych ofert 

pracy i wynikający z niego zjawisko znacznej liczby osób pracujących poniżej swoich 

kwalifikacji. 

Mimo dostrzegania pozytywnych zmian w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej lokalnych 
szkół na różnych poziomach do potrzeb rynku pracy, respondenci (zwłaszcza przedsiębiorcy) 
wskazywali na kilka obszarów w których wciąż występują braki. Uwagi te odnosiły się z jednej strony 
do kompetencji twardych, takich jak konkretne umiejętności techniczne (dotyczy to zarówno 
poziomu rzemieślnika jak i inżyniera), a z drugiej do miękkich, takich jak stosunek do pracy, 
zaangażowanie i gotowość do uczenia się. 

Szkoły wyższe  

Opinie uczestników badania na temat lokalnych uczelni wyższych były zróżnicowane. Z jednej strony 
podkreślano znaczenie pozytywnych zjawisk takich jak zainicjowanie studiów dualnych oraz 
pojawienie się nowych kierunków technicznych, z drugiej natomiast krytykowano wciąż 
niedostosowaną strukturę wykształcenia absolwentów do realiów lokalnego rynku pracy (chodziło 
głownie o „nadprodukcję” absolwentów kierunków humanistycznych). Zwłaszcza przedsiębiorcy 
podkreślali, że priorytetowym wyzwaniem dla lokalnych uczelni wyższych powinno być kształcenie 
specjalistów (zwłaszcza inżynierów) na potrzeby przedsiębiorstw działających na terenie OFAL. Część 
rozmówców podkręcała, że jest kwestia wręcz kluczowa dla przyszłego rozwoju gospodarczego OFAL. 

Jakość życia  

Wysoka jakość życia jest elementem, który pojawiał się niemal we wszystkich przeprowadzonych 
wywiadach. Zdaniem uczestników badania zmiany zachodzące w Lesznie i okolicznych 
miejscowościach w ostatnich latach sprawiają, że mieszkańcy mają możliwość korzystania z zalet 
życia w małym ośrodku (np. łatwość komunikacji, brak korków itp.), przy jednoczesnej możliwości 
korzystania z szeroko rozumianych zasobów charakterystycznych dla większych miast (życie 
kulturalne, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, połączenia drogowe z innymi miastami. 
Respondenci byli w większości przekonani, że dla pewnej grupy osób warunki takie mogą być 
atrakcyjne (zwłaszcza tych, którzy nie lubią zgiełku i tempa życia wielkich miast), przy czym 
podkreślali jednocześnie, że największym problemem pozostaje dostępność dobrze płatnych miejsc 
pracy. 
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5.3 Analiza SWOT 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji gospodarczej OFAL możliwe jest wskazanie stanu 
obecnego Aglomeracji jak również czynników zewnętrznych mogących ją kształtować. Posłużyły do 
tego wykonane badania: desk research, wywiady pogłębione z kluczowymi podmiotami OFAL oraz 
wywiady telefoniczne z przedsiębiorcami. Wyniki przedstawione zostały w formie analizy SWOT, czyli 
określenia mocnych i słabych stron OFAL oraz stojących przed nim szans i zagrożeń.  

MOCNE STRONY 

 Położenie między Poznaniem a Wrocławiem, 

 Położenie w pobliżu drogi krajowej nr 5 (w przyszłości drogi ekspresowej S5), 

 Tereny atrakcyjne przyrodniczo – dużo obszarów chronionych, 

 Obecność kopalin – złoża piasków i żwirów, 

 Korzystne połączenia kolejowe z Poznaniem i Wrocławiem, 

 Korzystna na tle kraju i województwa struktura ludności (więcej ludzi w wieku 
przedprodukcyjnym, mniej w produkcyjnym), 

 Dodatnie saldo migracji, 

 Możliwość podjęcia studiów dualnych, 

 Liczne szkoły zawodowe, 

 Korzystna sytuacja na rynku pracy – wysoki udział ludności pracującej, 

 Wysoki poziom przedsiębiorczości – duża liczba przedsiębiorstw, 

 Niska stopa bezrobocia, 

 Wysoka efektywność programów aktywizacji zawodowej, 

 Działalność klastrów, 

 Obecność inwestorów zagranicznych na terenie OFAL, 

 Wysokie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, 

 Obecność licznych terenów inwestycyjnych – specjalne strefy ekonomiczne, strefy 
przemysłowe i inne, 

 Aktywna działalność LCB – Inkubatora Przedsiębiorczości, 

 Aktywność rolników – przynależność do grup producentów rolnych, 

 Dobrze rozwinięte i zmechanizowane rolnictwo, 

 Sprawnie działająca współpraca samorządu, biznesu i nauki, 

 Wysoki poziom rozwoju sieci wodociągowej, 

 Zaangażowanie władz gmin OFAL w podniesienie atrakcyjności obszaru. 
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SŁABE STRONY 

 Duże powierzchnie terenów objęte ochroną – ograniczenia wykorzystania przez firmy 
niektórych branż, 

 Zła jakość wód powierzchniowych, 

 Zły stan techniczny dróg, słaba dostępność komunikacyjna, brak połączeń drogowych do 
planowanej S5, 

 Niedopasowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, 

 Niewielkie zasoby siły roboczej – niska stopa bezrobocia, 

 Niekorzystna struktura osób bezrobotnych – dużo osób w wieku mobilnym (24-35 lat), 

 Brak ofert pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

 Brak spójnych działań promujących ofertę inwestycyjną całego OFAL, 

 Brak uzbrojenia na części terenów inwestycyjnych, 

 Brak centrów naukowych, 

 Brak Inkubatora Technologicznego, 

 Niewiele dróg rowerowych tworzących wspólny system, 

 Duże dysproporcje w dostępności sieci kanalizacyjnej w gminach – są gminy bez kanalizacji, 

 Problem z niedoborem lokali socjalnych, 

 Niska dostępność specjalistów wysokiej klasy, 

 Przeciętny poziom edukacji – niska jakość uczelni leszczyńskich, 

 Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw, 

 Brak centrum obsługi inwestorów, 

 Brak silnych i znaczących ośrodków akademickich, 

 Niska konkurencyjność gospodarcza obszarów wiejskich (przetwórstwo rolno-spożywcze, 
agroturystyka). 

 

SZANSE 

 Dostęp do funduszy Unii Europejskiej i innych dodatkowych źródeł finansowania, 

 Ukończenie budowy drogi ekspresowej S5, 

 Modernizacja linii kolejowej w Lesznie, 

 Zwiększenie świadomości młodzieży w kwestii kształcenia zawodowego, 

 Napływ kapitału zewnętrznego. 

 

ZAGROŻENIA 

 Nasilające się konkurowanie o inwestora ze strony sąsiednich miast, 

 Negatywne oddziaływanie Poznania i Wrocławia – odpływ młodych i wykształconych do 
miast, 

 Przepisy na szczeblu rządowym utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, 

 Spadek tempa wzrostu gospodarczego, 

 Przedłużająca się budowa drogi ekspresowej S5, 

 Starzenie się społeczeństwa. 
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5.4 Drzewo problemów 

Na podstawie słabych stron Aglomeracji Leszczyńskiej, zdiagnozowanych na podstawie 
przeprowadzonych badań stworzono drzewo problemów. Drzewo obrazuje zależności przyczynowo 
skutkowe między negatywnymi zjawiskami w OFAL. Pozwala to na zdefiniowanie głównych 
problemów węzłowych, które są przyczyną dużej liczby innych negatywnych zjawisk.  

Ryc. 87 Drzewo problemów OFAL 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Spośród wskazanych problemów wyróżniono trzy najważniejsze, których eliminacja przyczyni się do 
szybkiego rozwoju gospodarczego OFAL: 

 Niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, 
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 Brak centrów naukowych i inkubatora technologicznego, 

 Brak wyraźnej specjalizacji. 

Wokół tych problemów koncentrują się inne, mniejsze, których negatywne oddziaływanie zostanie 
ograniczone w przypadku zniwelowania wymienionych wyżej głównych barier.  

W związku z dużym naciskiem, jaki położony jest na przyciąganie inwestora do Aglomeracji, ważnym 
problemem do rozwiązania są niezdefiniowane przewagi konkurencyjne OFAL, które ograniczają 
napływ inwestorów. Dlatego też jednym z celów strategii jest wyznaczenie działań, których realizacja 
przyczyni się do zbudowania przewag konkurencyjnych. W ogólnym założeniu strategia ma 
sformułować cele i zaprojektować działania, których zadaniem będzie ograniczenie wskazanych w 
drzewie problemów negatywnych zjawisk w OFAL. Na tej podstawie i z takim założeniem 
zdefiniowano misję, wizję oraz cele strategiczne, szczegółowe, programy i projekty przedstawione w 
kolejnym rozdziale.  
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6 Plan rozwoju gospodarczego 
W wyniku przeprowadzonych prac badawczych i z wykorzystaniem zapisów Strategii Rozwoju 
Społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej sformułowano misję, 
wizję, cele strategiczne, szczegółowe oraz konkretne projekty, których realizacja przyczyni się do 
gospodarczego rozwoju OFAL.  

 

Powyższy schemat obrazuje strukturę stworzonej Strategii. Pierwszymi opracowanymi elementami 
były misja i wizja, które wskazują docelową sytuację gospodarczą OFAL, czyli to, jak Aglomeracja chce 
wyglądać w przyszłości. 

Misja 

 

Wizja 

 

Wizja

Cele 
strategiczne

Cele szczegółowe

Programy

Projekty

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej przyciąga inwestorów zewnętrznych 
oraz zapewnia dynamiczny rozwój lokalnym przedsiębiorcom poprzez kompleksową 
ofertę inwestycyjną z terenami przygotowanymi do natychmiastowej inwestycji. 
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy zapewni 
przedsiębiorcom dostępność wykwalifikowanych pracowników. 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej to miejsce dynamicznie rozwijające się, 
stwarzające idealne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Mieszkańcy są 
przedsiębiorczy i otwarci na zmiany, a współpracujące ze sobą władze lokalne – 
przychylne inwestorom. Dodatkowo powiązanie sektora publicznego, prywatnego i 
nauki przyczynia się do rozwoju technologicznego i wzrostu innowacyjności całego 
obszaru. 
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6.1 Obszary rozwoju gospodarczego 

Konstrukcja części strategicznej, jeśli chodzi o treść i strukturę przyjętych celów strategicznych opiera 
się na wynikach badań i analiz wykonanych podczas realizacji części diagnostycznej projektu. 
Definiując cele dla rozwoju gospodarczego OFAL starano się odnieść do zdiagnozowanych problemów 
(analiza SWOT oraz drzewo problemów), ale również do mocnych stron regionu, które należy 
rozwijać i eksponować. Stąd większość celów odnosi się do jednego z trzech obszarów rozwoju 
gospodarczego – mieszkańcy, oferta inwestycyjna i instytucje wspierające rozwój. 

Ryc. 88 Schemat obszarów rozwoju gospodarczego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W zakresie obszaru „Mieszkańcy” znajdują się wszelkie zagadnienia związane z lokalną społecznością, 
przede wszystkim w szeroko rozumianym kontekście życia gospodarczego. Będą to więc zagadnienia 
takie jak rynek pracy, edukacja, wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców (w tym dostępność  
specjalistów z określonych dziedzin), poziom przedsiębiorczości itp.  

Obszar „oferta inwestycyjna” odnosi się do dostępnych terenów inwestycyjnych oraz systemu zachęt 
dla inwestorów oraz wszelkich działań, które należy zrealizować w tych dziedzinach, aby podnieść 
atrakcyjność inwestycyjną OFAL.  

Obszar o nazwie „Instytucje wspierające rozwój” odnosi się do różnego rodzaju instytucji i działań 
wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności firm działających na terenie OFAL. W 
grupie tej znajdą się przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu, ale również instytucje badawcze i 
edukacyjne współpracujące z sektorem przedsiębiorstw. 
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Działania odnoszące się do tych trzech obszarów mają szansę przyczynić się do podniesienia 
atrakcyjności inwestycyjnej OFAL oraz pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy. Ponadto 
osiągnięcie przyjętych celów w każdym z obszarów da podstawy do budowania wizerunku OFAL jako 
miejsca, w którym warto lokować inwestycje.  

6.2 Branże strategiczne 

Pomimo zdiagnozowanego braku wyraźnej specjalizacji istnieje potencjał do rozwoju niektórych 
branż w OFAL. Wynika on przede wszystkim z tradycji rozwoju danych branż w regionie leszczyńskim 
oraz istnienia współpracy w ramach klastrów. Część z nich jest natomiast reakcją na zmieniające się 
trendy w gospodarce i odpowiedzią na pytanie czym Aglomeracja Leszczyńska chce być w przyszłości. 
Branże strategiczne w OFAL to: 

 

Branża przetwórstwa rolno-spożywczego, budowlana oraz metalowo-maszynowa zostały wyznaczone 
już w 2008 r. w ramach projektu „RUnUP” i zarysu strategii rozwoju gospodarczego z tamtego okresu. 
Dostrzega się potencjał rozwoju tych branż, co zauważali przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzono 
wywiady, a w ramach dwóch pierwszych funkcjonują klastry. Branża informatyczna i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych są kierunkami, w których widać potencjał w OFAL. W 2014 r. powstał klaster 
informatyczny, co świadczy o prężnie działających przedsiębiorstwach branży ICT i ich chęci 
współpracy. W przypadku przetwórstwa tworzyw sztucznych, na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 
istnieją duże firmy z tej branży, a mniejsze dynamicznie się rozwijają. W związku z tym, że branża 
wymaga stosowania wysokich technologii i innowacyjności, jej rozwój i wspieranie w ramach OFAL 
może przynieść wymierne korzyści dla całego obszaru.  

6.3 Cele strategiczne 

Trzy cele strategiczne wyznaczone w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL w ramach 
Priorytetu 1 Dynamiczna innowacyjna gospodarka i przedsiębiorczość zostały przyjęte w niniejszym 
dokumencie jako nadrzędne cele strategiczne. W związku z sektorowym charakterem niniejszego 
dokumentu i jednocześnie koniecznością wprowadzenia bardziej szczegółowych zapisów zmieniono 
poziom poszczególnych celów i przedsięwzięć. Wszystkie cele i przedsięwzięcia zaproponowane we 
wspomnianej Strategii zostały wzięte pod uwagę i znalazły się w tym dokumencie57. Poniżej 
przedstawiono strukturę w podziale na cele strategiczne, cele szczegółowe i programy (wymienione 
w kolejności hierarchicznej).  

                                                           
57 W przypadku pojawienia się obok nazwy celu, programu lub działania ciągu cyfr w nawiasie, np. (P.1.1.1) 
oznacza to cytowanie przedsięwzięcia ze Strategii o takim właśnie numerze. 
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Ryc. 89 Schemat strategii - cele strategiczne (granatowe), cele szczegółowe (żółte) programy (białe) 

 

Realizacja wskazanych celów przebiegać będzie na podstawie realizacji projektów, które są 
wydzielone dla każdego programu. Poniżej przedstawiono schematyczna konstrukcję wszystkich 
poziomów strategii.  
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6.3.1 Cel strategiczny I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z 
efektywnym systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

 

 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości

•1.1.1.1 Organizacja szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej

•1.1.1.2 Budowanie świadomości uczniów na temat funkcjonowania przedsiębiorstw 
na rynku pracy

•1.1.1.3 Promocja sukcesów przedsiębiorców OFAL

•1.1.1.4 Działania promujące przedsiębiorczość i kreatywność wśród dzieci i 
młodziezy (P.1.1.7)

1.1.1. Wspieranie 
postaw 

proprzedsiębiorczych 
wśród mieszkańców

•1.1.2.1 Inicjowanie współpracy firm z tych samych branż

•1.1.2.2 Promocja istniejących klastrów w ramach promocji inwestycyjnej

•1.1.2.3 Pomoc merytoryczna w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przez 
klastry

•1.1.2.4 Wspieranie sieci powiązań klastrów leszczyńskich z klastrami poznańskimi i 
wrocławskimi

1.1.2. Wspieranie 
rozwoju klastrów

•1.1.3.1 Zwiększenie świadomości przedsiębiorców funkcjonujuących w OFAL o roli 
instytucji otoczenia biznesu

•1.1.3.2 Forum współpracy lokalnych IOB na rzecz prowadzenia zintegrowanych 
działań w OFAL

•1.1.3.3 Wspieranie przedsiębiorczości - działalność Inkubatora Przedsiębiorczości 
dla firm do lat 3 (P.1.1.5)

1.1.3. Wzmocnienie 
roli instytucji 

otoczenia biznesu

•1.1.4.1 Analiza i identyfikacja najbardziej perspektywicznych branż eksportowych

•1.1.4.2 Poprawa świadomości przedsiębiorców o programach unijnych na rzecz 
eksportu oraz organizowanych misjach gospodarczych

•1.1.4.3 Organizacja misji przyjazdowych dla importerów i kontrahentów z rynków o 
wysokim potencjale eksportowym

1.1.4. Stymulowanie 
międzynarodowej 

wymiany 
gospodarczej

•1.1.5.1 Wykonanie analizy weryfikującej strategiczne branże w OFAL

•1.1.5.2 Analiza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w OFAL przez 
dostawców dla przemysłu poznańskiego, wrocławskiego i legnicko-głogowskiego 
okręgu miedziowego

•1.1.5.3 Wsparcie rozwoju branż strategicznych

1.1.5. Wsparcie 
rozwoju branż 

priorytetowych
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Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy

•1.2.1.1 Prowadzenie regularnych badań i analiz dotyczących dostosowania oferty 
edukacyjnej do potrzeb pracodawców

•1.2.1.2 Rozszerzenie listy kierunków studiów dualnych zgodnie z potrzebami 
pracodawców (P.1.1.4)

•1.2.1.3 Prace dyplomowe na potrzeby pracodawców (P.1.1.11)

•1.2.1.4 Organizacja kursów i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie zawodowe

1.2.1. Dostosowanie 
oferty edukacyjnej 
do lokalnego rynku 

pracy

•1.2.2.1 Prowadzenie w gimnazjach spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych

•1.2.2.2 Doposażenie pracowni technicznych w szkołach zawodowych

1.2.2. Promocja 
kształcenia 

zawodowego wśród 
mieszkańców

•1.2.3.1 Realizacja programu o zakresie zbliżonym do „Aktywność kluczem do sukcesu” 
(odwołanie do P.1.1.10)

•1.2.3.2 Tworzenie programów staży i praktyk dla osób młodych

1.2.3. Aktywizacja 
osób bezrobotnych 

Cel szczegółowy 1.3. Wzmacnianie potencjału technologicznego i innowacyjnego

•1.3.1.1 Wspieranie innowacyjności dojrzałych firm - działalność Inkubatora 
Przedsiębiorczości (P.1.1.6)

•1.3.1.2 Dni techniki i nowoczesnych rozwiązań (P.1.1.8.)

1.3.1. Wspieranie 
zachowań 

proinnowacyjnych

•1.3.2.1 Analiza potrzeb technologicznych przedsiębiorstw

•1.3.2.2 Stworzenie Inkubatora Technologicznego (P.1.1.1.)

1.3.2. Wsparcie 
tworzenia 

infrastruktury 
technologicznej i 

innowacyjnej
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Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy 
międzysektorowej

•1.4.1.1 Informowanie firm o możliwościach współpracy z ośrodkami naukowymi

•1.4.1.2 Podejmowanie prac badawczo-rozwojowych uczelni leszczyńskich na potrzeby 
przesiębiorców

•1.4.1.3 Organizowanie wspólnej konferencji samorządów, IOB, sektora nauki i biznesu

1.4.1. Współpraca w 
ramach „potrójnej 
spirali” (P.1.1.9.)

•1.4.2.1 Wykonanie analizy możliwości zastosowania współpracy w formie 
partnerstwa publiczno prywatnego w OFAL

•1.4.2.2 Realizacja wybranych projektów z wykorzystaniem formy partnerstwa 
publiczno-prywatnego

•1.4.2.3 Rozszerzenie kanałów wymiany informacji urząd-przedsiębiorcy

1.4.2. Wdrażanie 
współpracy sektora 

publicznego i 
prywatnego

Cel szczegółowy 1.5. Zwiększnie konkurencyjności obszarów wiejskich

•1.5.1.1 Wsparcie wdrażania nowych technologii w przetwórstwie rolno spożywczym

•1.5.1.2 Promocja wyrobów spożywczych pochodzących z Aglomeracji Leszczyńskiej

1.5.1. Rozwój 
przetwórstwa rolno-

spożywczego

•1.5.2.1 Promocja współpracy w ramach grup producenckich
1.5.2. Rozwój grup 
producenckich w 

OFAL
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6.3.2 Cel strategiczny II. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji 
Leszczyńskiej 

 

 

Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie procesu obsługi inwestora

•2.1.1.1 Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora OFAL

2.1.1. Utworzenie 
Centrum Obsługi 
Inwestora OFAL 

(P.1.2.1)

•2.1.2.1 Stworzenie bazy podmiotów, które zainwestowały w OFAL

•2.1.2.2 Utrzymanie zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorstw rozszerzających 
działalność

2.1.2. Rozwój opieki 
poinwestycyjnej

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej 

•2.2.1.1 Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych
2.2.1. Wyznaczenie 

nowych terenów 
inwestycyjnych

•2.2.2.1 Określenie priorytetów i harmonogramu uzbrajania kolejnych terenów 
inwestycyjnych

•2.2.2.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin OFAL

2.2.2. Uzbrojenie 
terenów 

inwestycyjnych 
(P.1.2.2)

•2.2.3.1 Opracowanie systemu ulg

•2.2.3.2 Wsparcie na etapie przygotowanie i realizacji inwestycji

2.2.3. Stworzenie 
systemu zachęt 
inwestycyjnych

•2.2.4.1 Szczegółowa analiza ofert inwestycyjnych obszarów stanowiących 
konkurencję

•2.2.4.2 Stworzenie jednej bazy terenów inwestycyjnych na terenie OFAL 

2.2.4. 
Usystematyzowanie 

informacji o terenach 
inwestycyjnych w 

OFAL
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6.3.3 Cel strategiczny III. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

 

6.4 Karty projektów 

Każdy ze wskazanych projektów jest przedstawiony w formie karty projektu. Forma ta dostarcza 
podstawowych informacji dotyczących sposobu realizacji projektu. Poniżej wskazano elementy, jakie 
zawiera każda karta. Dodatkowo wyjaśniono, co należy rozumieć pod każdą z kategorii: 
 

 Uzasadnienie wyboru – co świadczy o tym, że dany projekt jest niezbędny dla gospodarki 
OFAL, jakie problemy stwarzają konieczność jego realizacji, 

 Szczegółowy opis – szczegółowy opis projektu, z jakich etapów powinien się składać, 

 Zakres oddziaływania – jak realizacja projektu przyczyni się do zmiany sytuacji gospodarczej 
OFAL, pozytywne efekty wdrożenia projektu, 

 Podmiot odpowiedzialny za realizację – podmioty, które powinny zająć się realizacją 
projektu, 

 Jednostka monitorująca – podmiot, który powinien koordynować wdrażanie projektu i 
monitorować wskaźniki, 

 Okres realizacji – sugerowany czas rozpoczęcia wdrażania projektu, 

 Źródła finansowania – przykładowe źródła finansowania projektu, we wszystkich 
przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie środków własnych podmiotów realizujących, 

Cel szczegółowy 2.3. Promocja oferty inwestycyjnej

•2.3.1.1 Wdrażanie działań wskazanych w planie promocji terenów inwestycyjnych
2.3.1. Promocja 

oferty inwestycyjnej 
OFAL

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurenyjności oferty turystycznej OFAL

•3.1.1.1 Promocja produktów turystycznych regionu leszczyńskiego (P.1.3.1)

•3.1.1.2 Wsparcie inicjatyw Organizacji Turystycznej Leszno-Region

3.1.1 Zwiększenie 
rozpoznawalności 
oferty turystycznej 

OFAL

•3.1.2.1 Rewitalizacja Szlaku Konwaliowego

•3.1.2.2 „Połączenie jezior kanałami, umożliwiającymi żeglugę dużych jednostek 
pływających”

•3.1.2.3 „Rewitalizacja szlaku kajakowego oraz infrastruktury towarzyszącej na 
jeziorach i kanałach na odcinku ok. 9 km w Gminie Osieczna” 

•3.1.2.4 „Utworzenie szlaku kajakowego poprzez dogodne połączenie jezior kanałami 
(udrożnienie kanałów łączących jeziora) oraz budowa rekreacyjnej infrastruktury 
towarzyszącej przy Jeziorze Trzytonowym w Gminie Wijewo”

•3.1.2.5 „Zagospodarowanie terenów przy jeziorze Krzyckim w Gołanicach – Gmina 
Święciechowa.”

3.1.2 Zintegrowany 
program 

zagospodarowania 
na cele turystyczne 
zbiorników i cieków 
wodnych (P.1.3.2) 
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 Szacunkowa wartość projektu – przybliżona wartość, jaka może być potrzebna do realizacji 
projektu, 

 Wskaźnik realizacji (wartość początkowa oraz docelowa) – wskaźnik potrzebny do 
monitorowania wdrażania projektu, domyślnie jest to wartość do osiągnięcia do 2030 roku, 
w innym przypadku będzie zamieszczony komentarz. 

Należy podkreślić, że wskazane elementy w każdym z projektów są jedynie sugerowanymi 
rozwiązaniami, możliwe jest wprowadzanie zmian w celu optymalizacji działań. W szczególności 
dotyczy to jednostek odpowiedzialnych za realizację, monitorujących czy pochodzenia środków 
finansowych. Wszystkie te elementy powinny być ustalone przed realizacją projektu, na podstawie 
wspólnej decyzji wskazanych podmiotów. W przypadku źródeł finansowania mogą się one zmienić 
przede wszystkim po ostatecznym uchwaleniu krajowych programów operacyjnych, których kształt 
nie jest znany na czas przyjmowania niniejszej strategii58. 

Cel  strategiczny 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem 
edukacji i aktywnością mieszkańców 
Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości 

Karta projektu 1.1.1.1 

Organizacja szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.1. Wspieranie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak ofert pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników 

 Odpływ osób wykwalifikowanych do większych ośrodków miejskich - 
głównie Poznania i Wrocławia 

Szczegółowy opis Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców i 
początkujących przedsiębiorców na temat możliwości jakie niesie ze sobą 
założenie działalności gospodarczej. Działanie ma na celu promocję 
samozatrudnienia. 
Już funkcjonujący przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje na temat 
zwiększenia konkurencyjności, możliwości finansowania ze środków unijnych 
i in.  
Proponowana tematyka szkoleń i doradztwa: 

 Założenie działalności gospodarczej 

 Pozyskanie dofinansowania na założenia działalności gospodarczej 

 Możliwość wsparcia finansowego w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

 Organizacja szkoleń i doradztwo dedykowanych branżom 
priorytetowym 

 Ograniczenie wśród mieszkańców podejmowania pracy poniżej 
swoich kwalifikacji 

 Wzrost konkurencyjność obszaru 

Wytyczne dotyczące realizacji 

                                                           
58 Grudzień 2014 r. 
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Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od II kwartału 2015 r. cyklicznie min. co pół roku 

Źródła 
finansowania 

 POWER oś I, II,  

 WRPO oś VI,  

 PROW (Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej),  

 Środki własne JST OFAL 
Szacunkowa 
wartość projektu 

10 000 zł (każdorazowo) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba zorganizowanych szkoleń 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa Rocznie min. 2 zorganizowane szkolenia 

 

Karta projektu 1.1.1.2 

Budowanie świadomości uczniów na temat funkcjonowania 
przedsiębiorstw na rynku pracy 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.1. Wspieranie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak ofert pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników 

 Odpływ osób wykwalifikowanych do większych ośrodków miejskich – 
głównie Poznania i Wrocławia 

Szczegółowy opis Do aktywnych form budowania świadomości uczniów na temat specyfiki 
pracy zalicza się zajęcia w szkołach gimnazjalnych polegające na odwiedzaniu 
podmiotów gospodarczych. W związku z tym, że w OFAL  istnieje niedobór 
miejsc pracy odpowiadających wykształceniu absolwentów, zaleca się 
prowadzenie działań promujących zakładanie własnej działalności 
gospodarczej, w szczególności w branżach priorytetowych. Zajęcia powinny 
odbywać się przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się 
przetwórstwem rolno-spożywczym, tworzyw sztucznych, działających w 
branży budowlanej, metalowo-maszynowej czy ICT. 

Zakres 
oddziaływania 

 Promocja danej branży wśród potencjalnych pracowników 

 Więcej mieszkańców z wykształceniem odpowiadającym lokalnemu 
rynkowi pracy 

 wzrost przedsiębiorczości 

 Wykształcone kadry 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Miasto Leszno (wydział edukacji) 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła  Środki własne(w ramach realizacji programu nauczania) 
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finansowania 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba zakładów odwiedzonych przez młodzież 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa 3 rocznie przez każdą szkołę gimnazjalną w OFAL 

 

Karta projektu 1.1.1.3 

Promocja sukcesów przedsiębiorców OFAL 
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.1. Wspieranie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak ofert pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników 

 Odpływ osób wykwalifikowanych do większych ośrodków miejskich – 
głównie Poznania i Wrocławia 

Szczegółowy opis Promocja powinna odbywać się z wykorzystaniem rożnych kanałów 
promocji, takich jak: 

 Success story na stronach internetowych JST OFAL 

 Wywiady z przedsiębiorcami w gazetach lokalnych 
Działania promocyjne mają na celu promocję samozatrudnienia. 

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

 Promocja sukcesów przedsiębiorstw branż priorytetowych wpłynie 
na budowanie specjalizacji regionu 

 Wzrost zainteresowania OFAL wśród potencjalnych inwestorów 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL (wydziały/stanowiska ds. promocji) 

Jednostka 
monitorująca 

Gmina wyłoniona na posiedzeniu Rady Partnerstwa OFAL  

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 PROW (Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej),  

 POWER oś I, II,  

 WRPO oś VI 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

10 000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Informacje na stronach internetowych JST na temat 
przedsiębiorców OFAL 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa Informacje na stronach dziewięciu JST OFAL 

 

Karta projektu 1.1.1.4 

Działania promujące przedsiębiorczość i kreatywność wśród dzieci i 
młodzieży (P.1.1.7) 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
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systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.1. Wspieranie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

W związku z niedopasowaniem systemu edukacji do lokalnego rynku pracy 
zaleca się promocję samozatrudnienia już wśród najmłodszych.  

Szczegółowy opis W ramach projektu zakłada się realizację: 

 Konkursu Pomysł na Biznes 

 InCampy 

 Konferencja dla nauczycieli 

 Festiwal kreatywności dla dzieci 
Szczegółowe informacje w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL 

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

 Działania podzielone tematycznie (na branże priorytetowe) 
spowodują wzrost świadomości mieszkańców na temat specjalizacji 
OFAL 

 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

 Kreatywna kadra pracownicza 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

 środki własne JST OFAL 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba wydarzeń promujących przedsiębiorczość i 
kreatywność wśród dzieci i młodzieży (szt.) 

Wartość początkowa 2 

Wartość docelowa min. 3 rocznie  

 

Karta projektu 1.1.2.1 

Inicjowanie współpracy firm z tych samych branż  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.2. Wspieranie rozwoju klastrów  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Istnienie klastrów wspomaga wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Organizowanie spotkań przedsiębiorstw z branż priorytetowych sprzyja 
tworzeniu specjalizacji OFAL 

Szczegółowy opis Inicjowanie współpracy polegać będzie na organizowaniu spotkań firm tych 
samych branż. Spotkania mają na celu uświadomienie przedsiębiorcom 
korzyści płynących ze współpracy i możliwości płynących ze wspólnego 
działania.  

Zakres  wzmacnianie branż priorytetowych 
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oddziaływania  wzrost specjalizacji OFAL 

 tworzenie tradycji współpracy w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I,  

 POWER oś II 

Szacunkowa 
wartość projektu 

10 000 zł (rocznie) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba spotkań dla przedsiębiorców tych samych 
branż 

Wartość początkowa 4 

Wartość docelowa min. po jednym spotkaniu rocznie dla każdej z branż 
priorytetowych 

 

Karta projektu 1.1.2.2 

Promocja istniejących klastrów w ramach promocji inwestycyjnej  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.2. Wspieranie rozwoju klastrów  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Istnienie klastrów wspomaga wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Promocja klastrów odpowiada za budowanie wizerunku OFAL, jako obszaru 
posiadającego specjalizację w wybranych branżach.  

Szczegółowy opis Jednym z elementów promocji inwestycyjnej powinno być podkreślenie 
aktywnej działalności obecnie istniejących klastrów OFAL, czyli Kalstra 
Leszczyńskie Smaki, Klastra Poligraficzno-Reklamowego, Leszczyńskiego 
Klastra Budowlanego oraz klastra informatycznego Takie działania sprzyjają 
budowaniu specjalizacji OFAL, a tym samym tworzeniu marki gospodarczej 
regionu. Promocja może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej 
COI oraz w przygotowanych materiałach promujących OFAL. 

Zakres 
oddziaływania 

 wzmacnianie branż priorytetowych 

 wzrost specjalizacji OFAL 

 tworzenie tradycji współpracy w OFAL 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

 budowanie wizerunku OFAL jako obszaru innowacyjnego, chętnego 
do współpracy i stwarzającego korzystne warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

 COI 

Jednostka Leszczyńskie Centrum Biznesu/COI 
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monitorująca 

Okres realizacji od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I,  

 POWER oś II 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba akcji promocyjnych, w których pojawiła się 
informacja o klastrach w OFAL 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa Zgodnie z harmonogramem promocji inwestycyjnej 

 

Karta projektu 1.1.2.3 

Pomoc merytoryczna w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przez 
klastry  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.2. Wspieranie rozwoju klastrów  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Brak specjalizacji; Niezdefiniowane przewagi konkurencyjne mogące 
przyciągnąć inwestora 

Szczegółowy opis Projekt polega na prowadzeniu działalności doradczej przez JST i IOB 
skierowanej do klastrów. Udzielana pomoc dotyczyłaby pozyskiwania 
środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych. 

Zakres 
oddziaływania 

 wzmacnianie branż priorytetowych 

 wzrost specjalizacji OFAL 

 tworzenie tradycji współpracy w OFAL 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

 wzrost rozwoju technologicznego i innowacyjnego obecnie 
funkcjonujących klastrów  – Klastra Leszczyńskie Smaki, Klastra 
Poligraficzno-Reklamowego, Leszczyńskiego Klastra Budowlanego 
oraz klastra informatycznego 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I,  

 POWER oś II 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 
Nazwa Liczba usług doradczych udzielonych klastrom 

Wartość początkowa b.d. 
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Wartość docelowa b.d. 

 

Karta projektu 1.1.2.4 

Wspieranie sieci powiązań klastrów leszczyńskich z klastrami spoza 
aglomeracji 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.2. Wspieranie rozwoju klastrów  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Proces sieciowienia sprzyja wzrostowi konkurencyjności, innowacyjności i 
wzrostowi rozwoju technologicznego obszaru. Powiązanie klastrów OFAL z 
klastrami znajdującymi się m.in. w Poznaniu i Wrocławiu sprzyja lepszemu 
dostępowi do nowoczesnych technologii dzięki współpracy z ośrodkami 
naukowo-badawczymi.  

Szczegółowy opis Projekt opiera się na organizacji spotkań przedstawicieli Klastrów OFAL z 
klastrami tej samej branży znajdującymi się w największych sąsiednich 
ośrodkach. Oprócz organizacji spotkań pożądana jest również organizacja 
konferencji czy seminariów i informowanie klastrów leszczyńskich o takich 
wydarzeniach organizowanych na szczeblu regionalnym i krajowym.  

Zakres 
oddziaływania 

 wzmacnianie branż priorytetowych 

 wzrost specjalizacji OFAL 

 tworzenie tradycji współpracy w OFAL 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

 wzrost rozwoju technologicznego i innowacyjnego obecnie 
funkcjonujących klastrów  – Klastra Leszczyńskie Smaki, Klastra 
Poligraficzno-Reklamowego, Leszczyńskiego Klastra Budowlanego 
oraz klastra informatycznego 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

1 000 zł (każdorazowo) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba spotkań klastrów OFAL z klastrami spoza 
aglomeracji 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa min. jedno spotkanie w roku dla każdej branży 
priorytetowej 

 

Karta projektu 1.1.3.1 

Zwiększenie świadomości przedsiębiorców funkcjonujących w OFAL o roli 
instytucji otoczenia biznesu  
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Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.3. Wzmocnienie roli instytucji otoczenia biznesu  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Wyniki badań potwierdzają niewielką znajomość przedsiębiorców na  temat 
działalności IOB w OFAL i możliwości uzyskania wsparcia z ich pomocą.  

Szczegółowy opis Projekt ma na celu zwiększenie świadomości firm OFAL na temat możliwości 
uzyskania pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej przez IOB, 
poprzez m.in. szkolenia i spotkania, zamieszczenie informacji na stronach 
internetowych czy promocji w prasie lokalnej. 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost innowacyjności i poziomu rozwoju technologicznego 
przedsiębiorstw dzięki współpracy z IOB 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I,  

 POWER oś II 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba akcji informacyjnych na temat usług IOB 
dostępnych w OFAL 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa min. 1 na 2 lata 

 

Karta projektu 1.1.3.2 

Forum współpracy lokalnych IOB na rzecz prowadzenia zintegrowanych 
działań w OFAL  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.3. Wzmocnienie roli instytucji otoczenia biznesu  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Przeprowadzone badania wykazały, że brak jest spójności wśród 
prowadzonych działań IOB w Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Szczegółowy opis W ramach spotkań forum powinny zostać podjęte działania mające na celu 
uspójnienie oferty IOB, wyspecjalizowanie się poszczególnych IOB. 
Spowoduje to wyższą jakość i lepszą skuteczność w dotarciu do 
przedsiębiorców. Podział zadań pomiędzy IOB funkcjonującymi w OFAL 
sprawi, że dla przedsiębiorców oferta IOB będzie bardziej przejrzysta.  

Zakres 
oddziaływania 

 Zintegrowanie działań IOB w Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Budowanie tradycji współpracy w OFAL 

 Wyspecjalizowanie się IOB co skutkuje wyższą efektywnością działań 
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Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba spotkań forum IOB 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa Raz na kwartał 

 

Karta projektu 1.1.3.3 

Wspieranie przedsiębiorczości – działalność Inkubatora Przedsiębiorczości 
dla firm do lat 3 (P.1.1.5) 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.3. Wzmocnienie roli instytucji otoczenia biznesu  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Nowo powstałe firmy oraz firmy do 3 lat potrzebują szczególnego wsparcia w 
początkowym okresie funkcjonowania tj.: 

 edukacji młodych przedsiębiorców w zakresie prowadzenia firmy, 

 ograniczenia kosztów funkcjonowania firmy, 

 możliwości rozwoju i współpracy,  

 pozyskania dodatkowych środków na rozwój. 

Szczegółowy opis Projekt zakłada kompleksową pomoc dla nowo powstałych firm oraz firm w 
początkowym okresie funkcjonowania (do 3 lat). Oferta Inkubatora obejmuje 
m.in. pomoc merytoryczną w  postaci szkoleń i doradztwa z zakresu 
administracyjno – prawnych aspektów prowadzenia działalności 
gospodarczej, pozyskiwania dofinansowania, pomoc finansową w postaci 
nisko oprocentowanych pożyczek oraz zniżki w wynajmie powierzchni 
magazynowo – produkcyjnej oraz biurowej. 
Kolejnymi usługami może być: 

 Wprowadzenie usługi asysty w prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

 Pożyczki na otwarcie i rozwój firmy zamiast dotacji 

 Dyżury ekspertów w Inkubatorze 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw OFAL 

 Wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Leszczyńskie Centrum Biznesu 
 

Jednostka 
monitorująca 

 Leszczyńskie Centrum Biznesu 
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Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

 środki własne  

 przychody z działalności 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba firm do lat 3, które otrzymały wsparcie ze 
strony Inkubatora Przedsiębiorczości  (szt.) 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa b.d. 

 

Karta projektu 1.1.4.1 

Analiza i identyfikacja najbardziej perspektywicznych branż eksportowych 
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.4. Stymulowanie międzynarodowej wymiany gospodarczej  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niska świadomość na temat możliwości wymiany zagranicznej.  

 Niewielka liczba przedsiębiorstw OFAL prowadząca wymianę 
międzynarodową.  

Szczegółowy opis Analiza pozwoli na skierowanie oferty misji przyjazdowych dla potencjalnych 
importerów i kontrahentów (projekt 1.1.4.3). Lokalne IOB będą mogły pełnić 
funkcję ciała doradczego doradczą oraz konsultacyjną dla realizowanego 
przedsięwzięcia.  

Zakres 
oddziaływania 

 Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw OFAL dzięki wymianie 
międzynarodowej 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r.  

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

50 000 zł  

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Wykonanie analizy potencjalnych branż 
eksportowych 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 1.1.4.2 

Poprawa świadomości przedsiębiorców o programach unijnych na rzecz 
eksportu oraz organizowanych misjach gospodarczych  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 
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Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.4. Stymulowanie międzynarodowej wymiany gospodarczej  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niska świadomość na temat możliwości wymiany zagranicznej.  

 Niewielka liczba przedsiębiorstw OFAL prowadząca wymianę 
międzynarodową.  

Szczegółowy opis Poprawa świadomości powinna odbywać się przez akcje informacyjne, w tym 
szkolenia i spotkania z przedsiębiorcami różnych branż oraz usługi doradcze 
im dedykowane. 

Zakres 
oddziaływania 

 Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw OFAL dzięki wymianie 
międzynarodowej, w szczególności w przypadku zdiagnozowanych w 
ramach projektu 1.1.4.1. branż o wysokim potencjale eksportowym 

 Budowanie sieci powiązań i kontaktów z partnerami zagranicznymi i 
rozszerzanie jej na inne branże 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Po realizacji projektu 1.1.4.1. (nie później niż w 2016 r.) 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I  

Szacunkowa 
wartość projektu 

5 000 zł (każdorazowo) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba szkoleń i usług doradczych w zakresie 
informowania o możliwościach związanych z 
wymianą międzynarodową 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa min. 3 spotkania z przedsiębiorcami rocznie  

 

Karta projektu 1.1.4.3 

Organizacja misji przyjazdowych dla importerów i kontrahentów z rynków o 
wysokim potencjale eksportowym  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.4. Stymulowanie międzynarodowej wymiany gospodarczej  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niska świadomość na temat możliwości wymiany zagranicznej.  

 Niewielka liczba przedsiębiorstw OFAL prowadząca wymianę 
międzynarodową.  

Szczegółowy opis Organizacja misji ma na celu zainteresowanie przedsiębiorców zagranicznych 
ofertą leszczyńskich przedsiębiorców. W ramach organizacji misji przewiduje 
się stworzenie bazy firm zagranicznych, które mogłyby skorzystać z oferty 
(m.in. poprzez wykorzystanie kontaktów gmin OFAL z miastami 
partnerskimi). Oprócz zaproszenia przedsiębiorstw i organizacji misji zaleca 
się utrzymywanie z nimi kontaktów. Popularyzacja informacji o misjach 
organizowanych przez instytucje różnych szczebli. 
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Zakres 
oddziaływania 

 Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw OFAL dzięki wymianie 
międzynarodowej, w szczególności w przypadku zdiagnozowanych w 
ramach projektu 1.1.4.1. branż o wysokim potencjale eksportowym 

 Budowanie sieci powiązań i kontaktów z partnerami zagranicznymi i 
rozszerzanie jej na inne branże 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu oraz JST (wydziały/stanowiska ds. promocji) 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

15000 zł (każdorazowo) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba zorganizowanych misji przyjazdowych 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa min. 1 misja rocznie 

 

Karta projektu 1.1.5.1 

Wykonanie analizy weryfikującej wskazane strategiczne branże w OFAL  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.5. Wsparcie rozwoju branż priorytetowych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Badanie sytuacji w OFAL w celu dopasowania rodzaju działań do 
zmieniającej się rzeczywistości 

Szczegółowy opis Analiza będzie miała na celu weryfikację wskazanych branż priorytetowych. 
Wyróżniono 5 branż, z czego potencjał stosunkowo młodej branży 
informatycznej i tworzyw sztucznych wymaga jeszcze pogłębionych badań. 
Analiza przeprowadzona za ok. 5 lat wskaże, czy branże te rozwinęły się w 
Aglomeracji czy może istnieje potrzeba wskazania nowych, w związku ze 
zmieniającą się rzeczywistością.  

Zakres 
oddziaływania 

 Aktualizacja budowanej specjalizacji terytorialnej OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji 2019 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne JST 

Szacunkowa 
wartość projektu 

50 000 zł 

Wskaźnik realizacji Nazwa Wykonanie analizy branż strategicznych 
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Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 1.1.5.2 

Analiza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w OFAL przez 
dostawców dla przemysłu poznańskiego, wrocławskiego i legnicko-

głogowskiego okręgu miedziowego  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.5. Wsparcie rozwoju branż priorytetowych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 potencjał wynikający z położenia Aglomeracji Leszczyńskiej na 
drodze Poznań-Wrocław oraz w pobliżu legnicko-głogowskiego 
okręgu miedziowego 

 brak specjalizacji  

Szczegółowy opis W związku z położeniem w pobliżu Poznania, Wrocławia i legnicko-
głogowskiego okręgu miedziowego zaleca się wykonanie analizy określającej 
potencjał OFAL w zakresie prowadzenia działalności dla dostawców 
tamtejszych przemysłów.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciąganie inwestorów z branż strategicznych Poznania, Wrocławia 
i legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego 

 Wzrost konkurencyjności OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 IOB 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji III kwartał 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś III,  

 WRPO oś I 

 Środki własne 
Szacunkowa 
wartość projektu 

50 000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Analiza możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej w OFAL przez dostawców dla 
przemysłu poznańskiego, wrocławskiego i legnicko-
głogowskiego okręgu miedziowego 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 1.1.5.3 

Wsparcie rozwoju branż strategicznych 
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości  

Program 1.1.5. Wsparcie rozwoju branż priorytetowych  



 

150 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak specjalizacji OFAL  

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis W związku z brakiem jednoznacznej specjalizacji OFAL konieczny jest rozwój 
branż, które mają szansę stać się branżami strategicznymi Aglomeracji. 
Sprzyja to budowie wizerunku gospodarczego regionu i może przyciągać 
inwestorów ze wskazanych branż. Wsparcie może polegać między innymi na 
udostępnieniu innych rodzajów ulg dla firm o określonym profilu (pod 
względem branży, wielkości zatrudnienia), czy jednostkom badawczym. 

Zakres 
oddziaływania 

 Rozwój brany przetwórstwa rolno-spożywczego, budowlanej, 
metalowo-maszynowej, tworzyw sztucznych, ICT 

 Tworzenie specjalizacji OFAL 

 Budowanie marki Aglomeracji Leszczyńskiej 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Urząd Miasta Leszna 

Okres realizacji Od 2015 r.  

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba ustanowionych narzędzi wspierania/zachęt 
inwestycyjnych dedykowanych branżom 
strategicznym  

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa b.d. 

 
Cel szczegółowy 1.2Poprawa sytuacji na rynku pracy 

Karta projektu 1.2.1.1 

Prowadzenie regularnych badań i analiz dotyczących dostosowania oferty 
edukacyjnej do potrzeb pracodawców  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy 

 Odpływ osób wykwalifikowanych do większych ośrodków miejskich – 
głównie Poznania i Wrocławia 

 Niska dostępność specjalistów wysokiej klasy 

Szczegółowy opis Badania polegać będą na zbieraniu opinii przedsiębiorców na temat 
dostępności kadr oraz na podstawie wywiadów wśród potencjalnych  
inwestorów, na temat ich zapotrzebowania na pracowników, a także 
monitorowanie oferty edukacyjnej OFAL. Wyniki badań powinny zostać 
przedstawione na spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych 
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oraz uczelni wyższych. Będą podstawą do wprowadzania zmian w ofercie 
edukacyjnej.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora dzięki wykwalifikowanej kadrze 
pracowniczej 

 Zmniejszenie zatrudnienia wśród mieszkańców na stanowiskach 
poniżej ich kwalifikacji 

 Modyfikacja oferty edukacyjnej OFAL, oferująca wykształcenie 
umożliwiające mieszkańcom znalezienie pracy na terenie 
Aglomeracji Leszczyńskiej 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL (szkoły ponadgimnazjalne) 

 PWSZ i inne uczelnie wyższe 
  

Jednostka 
monitorująca 

PWSZ w Lesznie 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POWER oś II, III;  

 WRPO oś VIII 

Szacunkowa 
wartość projektu 

10 000 zł (każdorazowo) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba przeprowadzanych analiz rynku pracy 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa Wykonanie analizy raz na 2 lata 

 

Karta projektu 1.2.1.2 

Rozszerzenie listy kierunków studiów dualnych zgodnie z potrzebami 
pracodawców (P.1.1.4) 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy 

 Odpływ osób wykwalifikowanych do większych ośrodków miejskich – 
głównie Poznania i Wrocławia 

 Niska dostępność specjalistów wysokiej klasy 

Szczegółowy opis Obecnie funkcjonujący system studiów dualnych jest systemem 
pozwalającym dostosować ofertę kształcenia do potrzeb pracodawców. W 
związku z dużym zadowoleniem z takiego trybu nauki, zgłaszanym zarówno 
przez studentów jak i pracodawców, zaleca się jego kontynuację oraz 
rozszerzanie dostępnej oferty o nowe kierunki. Powinno odbywać się na 
podstawie zgłaszanych wniosków od pracodawców i na podstawie analizy 
wśród przedsiębiorstw OFAL.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora dzięki wykwalifikowanej kadrze 
pracowniczej 

 Zmniejszenie zatrudnienia wśród mieszkańców na stanowiskach 
poniżej ich kwalifikacji 

 Modyfikacja oferty edukacyjnej uczelni wyższych w OFAL, oferująca 
wykształcenie umożliwiające mieszkańcom znalezienie pracy na 
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terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla lokalnych 
przedsiębiorców 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 PWSZ 

Jednostka 
monitorująca 

PWSZ w Lesznie 

Okres realizacji Od 2016 r.  

Źródła 
finansowania 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

 środki własne JST OFAL 

 środki budżetu państwa 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba studentów studiów dualnych (osoby) 

Wartość początkowa 41 

Wartość docelowa Wzrost o 100 

 

Karta projektu 1.2.1.3 

Prace dyplomowe na potrzeby pracodawców (P.1.1.11) 
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy 

 Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw  

Szczegółowy opis W ramach projektu zakłada się, że pracodawcy będą zgłaszali problemy dot. 
firm , które studenci w ramach prac dyplomowych mogliby rozwiązywać. 
Student pisząc pracę zapoznaje się z firmą – zasadami jej funkcjonowania, a 
przedsiębiorca otrzymuje gotowy produkt – opracowanie na wybrane 
zagadnienie. 

Zakres 
oddziaływania 

 Dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla lokalnych 
przedsiębiorców 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 PWSZ w Lesznie 

Jednostka 
monitorująca 

PWSZ w Lesznie 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

Nie dotyczy 

Szacunkowa 
wartość projektu 

Nie dotyczy 

Wskaźnik realizacji 
Nazwa Liczba wdrożonych projektów współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami a uczelniami - w zakresie  
rozwiązywania w pracach dyplomowych studentów 
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konkretnych problemów zgłaszanych przez lokalny 
biznes (szt.) 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa Wzrost o 1 

 

Karta projektu 1.2.1.4 

Organizacja kursów i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie 
zawodowe  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy 

Szczegółowy opis Szkolenia lub kursy powinny umożliwić osobom dorosłym zmianę zawodu na 
taki, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy w Aglomeracji 
(wynikające z badań  przeprowadzonych na podstawie projektu 1.2.1.1).  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora dzięki wykwalifikowanej kadrze 
pracowniczej 

 Zmniejszenie zatrudnienia wśród mieszkańców na stanowiskach 
poniżej ich kwalifikacji 

 Możliwość zdobycia kwalifikacji umożliwiających mieszkańcom 
znalezienie pracy na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

 Szkoły wyższe (m.in. PWSZ) 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu/RIPH/wydziały JST ds. edukacji 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POWER oś II, III 

 WRPO oś VIII 

Szacunkowa 
wartość projektu 

10 000 zł (każdorazowo) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba wydarzeń umożliwiających przekwalifikowanie 
zawodowe 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa min. 1 rocznie 

 

Karta projektu 1.2.2.1 

Prowadzenie w gimnazjach spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.2. Promocja kształcenia zawodowego wśród mieszkańców  

Opis projektu 

Uzasadnienie  Niedostosowanie wykształcenia mieszkańców do ofert pracy w 
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wyboru Aglomeracji 

Szczegółowy opis Spotkania prowadzone w gimnazjach mają na celu przedstawienie oferty 
szkół zawodowych wraz ze wskazaniem możliwości zatrudnienia w OFAL po 
ukończeniu edukacji zawodowej.  

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym wśród 
młodych ludzi, co zwiększa możliwości podjęcia przez nich pracy w 
Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Przyciągnięcie inwestora dzięki odpowiednio wykwalifikowanej 
kadrze pracowniczej 

 Dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla lokalnych 
przedsiębiorców 

 Zwiększenie zadowolenia społecznego, związane z możliwością 
podjęcia pracy zgodnie z wykształceniem i umiejętnościami 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Szkoły zawodowe z OFAL 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Gmina wyłoniona na posiedzeniu Rady Partnerstwa OFAL 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne JST OFAL 

 Środki własne szkół zawodowych 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba spotkań przedstawicieli szkół zawodowych w 
szkołach gimnazjalnych 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa Po jednym spotkaniu w szkole na semestr 

 

Karta projektu 1.2.2.2 

Doposażenie pracowni technicznych w szkołach zawodowych  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.2. Promocja kształcenia zawodowego wśród mieszkańców  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Położenie nacisku na praktyczne zajęcia w szkołach, przygotowujące do pracy 
w zawodzie i podnoszące kwalifikacje 

Szczegółowy opis Lepsze wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt, którego 
umiejętność obsługi jest niezbędna na rynku pracy, podniesie kwalifikacje 
zawodowe przyszłych pracowników. Zwiększona liczba praktycznych zajęć w 
szkołach lepiej przygotuje do pracy  zawodzie.  

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym wśród 
młodych ludzi, co zwiększa możliwości podjęcia przez nich pracy w 
Aglomeracji Leszczyńskiej 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 Szkoły zawodowe z OFAL 
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Jednostka 
monitorująca 

Wydziały ds. edukacji w poszczególnych JST 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POWER oś II 

 WRPO oś VIII 

Szacunkowa 
wartość projektu 

50 000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba zakupionych sprzętów 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa b.d. 

 

Karta projektu 1.2.3.1 

Realizacja programu o zakresie zbliżonym do „Aktywność kluczem do 
sukcesu” (odwołanie do P.1.1.10) 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.3. Aktywizacja osób bezrobotnych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak ofert pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników 

Szczegółowy opis Organizowanie spotkań z burmistrzami i wójtami gmin w celu inicjowania 
dyskusji wokół problemów bezrobocia, w tym bezrobocia na wsi i 
inspirowanie samorządów do tworzenia i  uruchamiania lokalnych 
programów, podejmowania inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu 

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

 Zmniejszenie liczby młodych ludzi, którzy wyjeżdżają do większych 
miast w poszukiwaniu pracy 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 PUP w Lesznie  

 PUP w Wolsztynie,  

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

PUP w Lesznie 

Okres realizacji od 2015 r. do 2020 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

 POWER oś II 

 WRPO oś VI 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba nowych, kompleksowych programów 
skierowanych do bezrobotnych w zakresie 
aktywizacji zawodowej (szt.) 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 
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Karta projektu 1.2.3.2 

Tworzenie programów staży i praktyk dla osób młodych 
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa sytuacji na rynku pracy  

Program 1.2.3. Aktywizacja osób bezrobotnych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Odpływ osób wykwalifikowanych do większych ośrodków miejskich – 
głównie Poznania i Wrocławia 

Szczegółowy opis Stworzenie staży i praktyk dla młodych osób ułatwi im wejście na rynek 
pracy. Ponadto możliwość podjęcia pierwszych kroków w karierze 
zawodowej na terenie OFAL zachęci do zostania w Aglomeracji, młodzi będą 
mniej skłonni do szukania pracy w Poznaniu czy Wrocławiu.  

Zakres 
oddziaływania 

 Zmniejszenie liczby młodych ludzi, którzy wyjeżdżają do większych 
miast w poszukiwaniu pracy 

 Pozyskanie młodych, kreatywnych pracowników przez 
przedsiębiorstwa w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 PUP 

Jednostka 
monitorująca 

PUP w Lesznie 

Okres realizacji Od 2015 r.  

Źródła 
finansowania 

 POWER oś I, II 

 WRPO oś VI, VIII 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba osób do 25 roku życia, które skorzystały z 
programów stażowych 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa 50 rocznie 

 
Cel szczegółowy 1.3Wzmacnianie potencjału technologicznego i innowacyjnego 

Karta projektu 1.3.1.1 

Wspieranie innowacyjności dojrzałych firm - działalność Inkubatora 
Przedsiębiorczości (P.1.1.6)  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.3. Wzmacnianie potencjału technologicznego i innowacyjnego  

Program 1.3.1. Wspieranie zachowań proinnowacyjnych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Firmy funkcjonujące na rynku powyżej 3 lat potrzebują szczególnego 
wsparcia w procesie ich rozwoju. Dotyczy to zwłaszcza pozyskania 
dodatkowych środków na rozwój oraz nawiązania współpracy z innymi 
podmiotami, pomoc w znalezieniu nowej lokalizacji dla firm wychodzących z 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
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Szczegółowy opis Projekt zakłada kompleksową pomoc dla firm dojrzałych. Oferta Inkubatora 
obejmuje m.in. pomoc merytoryczną w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu 
administracyjno – prawnych aspektów prowadzenia działalności 
gospodarczej, pozyskiwania dofinansowania, pomoc finansową w postaci 
nisko oprocentowanych pożyczek. 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Wzrost konkurencyjności OFAL w przyciąganiu inwestora, dzięki 
budowaniu wizerunku Aglomeracji jako regionu innowacyjnego 

 Rozwój przedsiębiorczości 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

 środki własne  

 przychody z działalności 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba firm powyżej lat 3, która otrzymała wsparcie 
ze strony Inkubatora Przedsiębiorczości  (szt.) 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa b.d. 

 

Karta projektu 1.3.1.2 

Dni techniki i nowoczesnych rozwiązań (P.1.1.8.)  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.3. Wzmacnianie potencjału technologicznego i innowacyjnego  

Program 1.3.1. Wspieranie zachowań proinnowacyjnych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Celem projektu jest ułatwienie dostępu nowoczesnych technologii i 
promowanie nowych trendów w technologii. 

Szczegółowy opis W ramach projektu zakłada się organizację m.in. „Dni techniki”, w trakcie 
których, możliwe będzie prezentowanie nowych technologii na terenie 
Aglomeracji Leszczyńskiej, ułatwienie dostępu do informacji nt. nowych 
rozwiązań, wiedzy itp. Wymienione działania będą miały ciągły charakter i 
będą obejmować różnorodne przedsięwzięcia realizowane systematycznie w 
 ciągu roku. 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Wzrost konkurencyjności OFAL w przyciąganiu inwestora, dzięki 
budowaniu wizerunku Aglomeracji jako regionu innowacyjnego 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Wzrost poziomu rozwoju technologicznego OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

 PWSZ 

 LCB 
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realizację  Wyższe uczelnie 

Jednostka 
monitorująca 

PWSZ w Lesznie 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

 środki własne JST OFAL 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba wdrożonych przedsięwzięć prezentujących 
technikę i nowoczesne rozwiązania (szt.) 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa Wzrost o 3 

 

Karta projektu 1.3.2.1 

Analiza potrzeb technologicznych przedsiębiorstw  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.3. Wzmacnianie potencjału technologicznego i innowacyjnego  

Program 1.3.2. Wsparcie tworzenia infrastruktury technologicznej i innowacyjnej  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niski poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw 

Szczegółowy opis Analiza potrzeb technologicznych przedsiębiorstw pozwoli na lepsze 
dopasowanie usług powstającego Inkubatora Technologicznego z 
wykorzystaniem potencjału uczelni w OFAL. Ponadto analiza pozwoli na 
lepsze dopasowanie usług IOB dla przedsiębiorców.  

Zakres 
oddziaływania 

 Dostosowanie oferty IOB i instytucji naukowo-badawczych do 
potrzeb przedsiębiorców OFAL 

 Wzrost poziomu rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 PWSZ 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Równolegle z tworzeniem Inkubatora Technologicznego 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś I, II, III 

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

25000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Wykonanie badania  wskazującego na potrzeby 
technologiczne przedsiębiorstw OFAL 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 1.3.2.2 

Stworzenie Inkubatora Technologicznego (P.1.1.1.)  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
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systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.3. Wzmacnianie potencjału technologicznego i innowacyjnego  

Program 1.3.2. Wsparcie tworzenia infrastruktury technologicznej i innowacyjnej  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

Uzasadnieniem realizacji projektu jest rosnące zapotrzebowanie na 
powierzchnie biurową w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie oraz brak 
ogólnodostępnych laboratoriów i prototypowni dla firm 

Szczegółowy opis Realizacja projektu polega na rozbudowie infrastruktury istniejącego 
Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, która umożliwi bardziej efektywne 
wsparcie nowo powstałych i  innowacyjnych firm. Projekt zakłada utworzenie 
Inkubatora Technologicznego wspierającego kluczowe branże dla 
Aglomeracji Leszczyńskiej zgodne z inteligentną specjalizacją subregionu 
poprzez udostępnienie nowoczesnej powierzchni biurowej i  laboratoryjno-
prototypowej z  wyposażeniem oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego dla 
nowo powstałych i  innowacyjnych firm. Planowana powierzchnia całkowita 
Inkubatora Technologicznego wyniesie ok. 1300 m2. 
Realizacja projektu odbędzie się we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową, która stanowić będzie zaplecze naukowe dla laboratoriów, 
prototypowni itp.  
Możliwymi do zastosowania formami współpracy są m.in. porozumienia i 
stosowne umowy między partnerami, w których znalazłby się przede 
wszystkim zakres obowiązków poszczególnych podmiotów i 
odpowiedzialność za realizacje poszczególnych etapów tworzenia i 
funkcjonowania Inkubatora Technologicznego 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Wzrost konkurencyjności OFAL w przyciąganiu inwestora, dzięki 
budowaniu wizerunku Aglomeracji jako regionu innowacyjnego 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Wzrost poziomu rozwoju technologicznego OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 LCB 

 PWSZ 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

 środki własne 

 przychody z działalności 
Szacunkowa 
wartość projektu 

5,0 mln zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba utworzonych Inkubatorów Technologicznych 
(szt.) 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 
Cel szczegółowy 1.4Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej 

Karta projektu 1.4.1.1 



 

160 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Informowanie firm o możliwościach współpracy z ośrodkami naukowymi  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej  

Program 1.4.1. Współpraca w ramach „potrójnej spirali” (P.1.1.9.)  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak centrów naukowych i inkubatora technologicznego 

 Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw 

 Niski poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw 

Szczegółowy opis W związku z brakiem w OFAL znaczących w skali regionu ośrodków 
akademickim i ośrodków badawczo-rozwojowych zaleca się inicjowanie 
współpracy firm leszczyńskich z takimi ośrodkami znajdującymi się w innych 
miejscowościach. Najwięcej korzyści niesie ze sobą współpraca z wiodącymi 
ośrodkami w Poznaniu i Wrocławiu. Wyniki badań wskazały na nieznajomość 
wśród przedsiębiorców możliwości, jakie niesie ze sobą taka współpraca.  
Informowanie powinno odbywać się poprzez spotkania z przedsiębiorcami, 
przedstawienie im oferty ośrodków naukowo-badawczych bądź 
organizowanie spotkań dla przedsiębiorców z przedstawicielami takich 
ośrodków.  

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Wzrost konkurencyjności OFAL w przyciąganiu inwestora, dzięki 
budowaniu wizerunku Aglomeracji jako regionu innowacyjnego 

 Wzrost poziomu rozwoju technologicznego OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 JST OFAL 

 PWSZ i inne uczelnie leszczyńskie 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r.  

Źródła 
finansowania 

 POIR oś I, II, III 

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

5 000 zł (jednorazowo) 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba spotkań informujących przedsiębiorstwa o 
możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa Min. 1 spotkanie rocznie 

 

Karta projektu 1.4.1.2 

Podejmowanie prac badawczo-rozwojowych uczelni leszczyńskich na 
potrzeby przedsiębiorców 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej  

Program 1.4.1. Współpraca w ramach „potrójnej spirali” (P.1.1.9.)  

Opis projektu 

Uzasadnienie  Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw 
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wyboru  Niski poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw 

Szczegółowy opis Współpraca uczelni leszczyńskich z przedsiębiorstwami OFAL wpłynie na 
podniesienie innowacyjności firm i może skutkować wdrażaniem 
nowoczesnych rozwiązań przez przedsiębiorców. Z jednej strony poprawi to 
konkurencyjność przedsiębiorstw OFAL, a z drugiej strony, studenci 
pracujący przy opracowaniu innowacyjnych rozwiązań znajdą zatrudnienie w 
swoich branżach w przedsiębiorstwach z którymi uczelnia współpracuje.  

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Aglomeracji Leszczyńskiej 

 Wzrost konkurencyjności OFAL w przyciąganiu inwestora, dzięki 
budowaniu wizerunku Aglomeracji jako regionu innowacyjnego 

 Wzrost poziomu rozwoju technologicznego OFAL 

 Budowanie współpracy sektora biznesu i nauki 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 PWSZ i inne uczelnie leszczyńskie 

Jednostka 
monitorująca 

PWSZ w Lesznie 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś I, II, III 

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba zawartych porozumień między 
przedsiębiorcami a uczelniami 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa 2 w ciągu 3 lat 

 

Karta projektu 1.4.1.3 

Organizowanie wspólnej konferencji samorządów, IOB, sektora nauki i 
biznesu 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej  

Program 1.4.1. Współpraca w ramach „potrójnej spirali” (P.1.1.9.)  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba wspólnych działań międzysektorowych 

 Niewielki poziom rozwoju technologicznego i innowacyjnego 
przedsiębiorców OFAL 

Szczegółowy opis Działanie polega na corocznej organizacji konferencji, w której brałyby udział 
JST, IOB, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorcy. Konferencja będzie mogła 
stanowić forum do wymiany opinii oraz pomysłów przedstawicieli różnych 
sektorów oraz służyć wspieraniu współpracy międzysektorowej i 
wypracowaniu wspólnych rozwiązań problemów Aglomeracji.  

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost konkurencyjności OFAL w przyciąganiu inwestora, dzięki 
budowaniu wizerunku Aglomeracji jako regionu współpracującego 

 Wzrost poziomu rozwoju technologicznego OFAL 

 Budowanie współpracy sektora publicznego, biznesu i nauki 

Wytyczne dotyczące realizacji 
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Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 IOB 

 PWSZ i inne uczelnie leszczyńskie 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

5 000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba zorganizowanych konferencji 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa min. Raz w roku 

 

Karta projektu 1.4.2.1 

Wykonanie analizy możliwości zastosowania współpracy w formie 
partnerstwa publiczno-prywatnego w OFAL  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej  

Program 1.4.2. Wdrażanie współpracy sektora publicznego i prywatnego  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Powoduje bardziej efektywne zarządzanie samorządem 

 Budowanie klimatu współpracy 

Szczegółowy opis Analiza będzie polegała na przeprowadzeniu badań wśród przedsiębiorstw, 
mających na celu określenie czy będą uczestniczyć w takiej formie 
współpracy międzysektorowej. Analiza pozwoli również na wskazanie branż, 
w ramach których taka współpraca ma szansę się rozwijać w OFAL.  

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie efektywności w dostarczaniu usług przez samorządy 

 Budowanie tradycji współpracy i otwartości na nowe trendy w OFAL 
Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 IOB 

Jednostka 
monitorująca 

Urząd Miasta Leszna 

Okres realizacji Od 2016 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

50 000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Analiza możliwości zastosowania współpracy w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego w OFAL 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 1.4.2.2 

Realizacja wybranych projektów z wykorzystaniem formy partnerstwa 
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publiczno-prywatnego  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej  

Program 1.4.2. Wdrażanie współpracy sektora publicznego i prywatnego  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Powoduje bardziej efektywne zarządzanie samorządem 

 Budowanie klimatu współpracy 

Szczegółowy opis Na podstawie przeprowadzonej analizy w ramach projektu 1.4.2.1 należy 
zrealizować projekty, wskazane jako kluczowe z wykorzystaniem formy 
współpracy jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne.  

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie efektywności w dostarczaniu usług przez samorządy 

 Budowanie tradycji współpracy i otwartości na nowe trendy w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 Przedsiębiorcy OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Urząd Miasta Leszna 

Okres realizacji Po wykonaniu projektu 1.4.2.1 

Źródła 
finansowania 

 W zależności od wybranego projektu 

Szacunkowa 
wartość projektu 

W zależności od wybranego projektu 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba projektów zrealizowanych z wykorzystaniem 
formy partnerstwa publiczno-prywatnego 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa min. 1 

 

Karta projektu 1.4.2.3 

Rozszerzenie kanałów wymiany informacji urząd-przedsiębiorcy 
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie nowoczesnych form współpracy międzysektorowej  

Program 1.4.2. Wdrażanie współpracy sektora publicznego i prywatnego  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw 
 

Szczegółowy opis Rozszerzenie zakresu działań prowadzonych przez urzędy w ramach e-
administracji będzie powodowało wzrost innowacyjności w obszarze 
Aglomeracji. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w procesie obsługi 
inwestora może stanowić zachętę inwestycyjną. Zakres usług dostępnych dla 
przedsiębiorcy powinien obejmować m.in.: 

 Elektroniczne formularze ePUAP 

 Udostępnianie wniosków, formularzy na stronach internetowych 
gmin 

W ramach projektu zalecane jest również stworzenie narzędzia jakim jest 
newsletter, który dostarczałby przedsiębiorstwom najnowszych informacji 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie. 
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Zakres 
oddziaływania 

 Budowa wizerunku OFAL jako regionu innowacyjnego 

 Innowacyjny samorząd skłania przedsiębiorców do generowania 
innowacji 

 Zwiększenie efektywności w dostarczaniu usług przez samorządy 

 Budowanie tradycji współpracy i otwartości na nowe trendy w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Miasta Leszno 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POPC oś II, III 

 WRPO oś II 

Szacunkowa 
wartość projektu 

50 000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba usług urzędów dostępnych online 

Wartość początkowa b.d 

Wartość docelowa b.d. 

 
Cel szczegółowy 1.5Zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich 

Karta projektu 1.5.1.1 

Wsparcie wdrażania nowych technologii w przetwórstwie rolno 
spożywczym 

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.5. Zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich  

Program 1.5.1. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niski poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw 

 Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw 

 Brak specjalizacji – budowanie przewagi konkurencyjnej OFAL na 
rozwiniętym przetwórstwie rolno-spożywczym 

Szczegółowy opis Przetwórstwo rolno-spożywcze jest jedną z branż strategicznych OFAL. 
Obecnie przetwórstwo w OFAL jest konkurencyjne w stosunku do 
sąsiadujących obszarów, jednak należy wspierać zastosowanie 
nowoczesnych technologii aby ciągle budować przewagę Aglomeracji.  
Wsparcie wdrażania będzie polegało na informowaniu przedsiębiorstw z 
branży o możliwości uzyskania wsparcia unijnego na rozwój technologiczny 
przetwórstwa rolno-spożywczego.  

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost innowacyjności i poziomu rozwoju technologicznego sektora 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

 Budowanie specjalizacji OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB, w tym powstały Inkubator Technologiczny 

 JST OFAL 

 Klaster Leszczyńskie Smaki 

Jednostka Leszczyńskie Centrum Biznesu 
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monitorująca 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POIR oś I, II, III 

 WRPO oś I 

 PROW (Inwestycje w środki trwałe; Współpraca) 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba usług doradczych dla przedsiębiorstw z 
sektora przetwórstwa rolno-spożywczego 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa b.d. 

 

Karta projektu 1.5.1.2 

Promocja wyrobów spożywczych pochodzących z Aglomeracji Leszczyńskiej  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 

systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.5. Zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich  

Program 1.5.1. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak specjalizacji 

 Wsparcie rozwoju branż priorytetowych 

Szczegółowy opis Działania promujące produkty spożywcze będą wspomagać budowę marki 
gospodarczej OFAL w oparciu o branżę priorytetową. 

Zakres 
oddziaływania 

 Budowa konkurencyjności OFAL na podstawie branży przetwórstwa 
rolno-spożywczego 

 Budowanie specjalizacji OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 IOB 

 Klaster Leszczyńskie Smaki 

Jednostka 
monitorująca 

Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 PROW (Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; 
Transfer wiedzy i działalność informacyjna; Inwestycje w środki 
trwałe) 

 POIR oś II 

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba akcji promocyjnych wyrobów spożywczych 
pochodzących z Aglomeracji Leszczyńskiej 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa Min. 1 

 

Karta projektu 1.5.2.1 

Promocja współpracy w ramach grup producenckich  
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym 
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systemem edukacji i aktywnością mieszkańców 

Cel szczegółowy 1.5. Zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich  

Program 1.5.2. Rozwój grup producenckich w OFAL  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Brak specjalizacji 

 Wsparcie rozwoju branż priorytetowych 

Szczegółowy opis Współpraca w ramach grup producenckich jest stosunkowo dobrze 
rozwinięta w OFAL, jednak należy wciąż podnosić świadomość producentów 
o korzyściach z takiej współpracy. Działania promocyjne powinny być 
prowadzone poprzez prasę lokalną czy organizację spotkań dla producentów. 
Dobrym narzędziem są również spotkania z przedsiębiorcami stosującymi tę 
formę współpracy.  

Zakres 
oddziaływania 

 Budowa konkurencyjności OFAL na podstawie branży przetwórstwa 
rolno-spożywczego 

 Budowanie specjalizacji OFAL 

 Wzrost poziomu rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

 Stwarzanie przykładu dobrych praktyk wskazujących korzyści ze 
współpracy przedsiębiorstw, możliwe do implementacji w innych 
branżach (w odmiennej formie) 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 Grupy producentów rolnych 

Jednostka 
monitorująca 

Gmina wyłoniona na posiedzeniu Rady Partnerstwa OFAL 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 PROW (Tworzenie grup i organizacji producentów;  Rozwój 
gospodarstw i działalności gospodarczej; Współpraca) 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba akcji promujących przystępowanie do grup 
producenckich 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa Min. 1 

 
Cel  strategiczny 2 Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 
Cel szczegółowy 2.1Usprawnienie procesu obsługi inwestora 

Karta projektu 2.1.1.1 

Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora OFAL (P.1.2.1) 
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie procesu obsługi inwestora  

Program 2.1.1. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora OFAL 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Powstanie Centrum Obsługi Inwestora jest kluczowym projektem w ramach 
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej OFAL. Utworzone centrum będzie 
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odpowiedzialne za przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej, 
promocję oferty inwestycyjnej oraz proces obsługi inwestora, 
zainteresowanego inwestowaniem w Aglomeracji.  
Szczegółowy opis funkcjonowania COI znajduje się w podrozdziale 4.3.4. 
Model funkcjonowania COI. 

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

 Wzrost konkurencyjności OFAL 

 Usprawnienie procesu obsługi inwestora (forma zachęty 
inwestycyjnej) 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Leszczyńskie Centrum Biznesu 

 JST OFAL 

 PUP w Lesznie 

 PUP w Wolsztynie 

Jednostka 
monitorująca 

Miasta Leszno 

Okres realizacji 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POPC oś II;  

 WRPO oś II 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba utworzonych Centrów Obsługi Inwestora (szt.) 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 2.1.2.1 

Stworzenie bazy podmiotów, które zainwestowały w OFAL 
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie procesu obsługi inwestora  

Program 2.1.2. Rozwój opieki poinwestycyjnej 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Tworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego 

 Utrzymanie inwestora na terenie OFAL 

Szczegółowy opis Posiadanie bazy podmiotów prowadzących działalność w OFAL pomoże w 
późniejszym opracowaniu ulg i zachęt, mających na celu utrzymanie 
inwestora w Aglomeracji. Baza pomoże w wykonywaniu analiz na temat 
wiodących branż oraz w informowaniu przedsiębiorców o możliwości 
pozyskania dofinansowania na prowadzoną przez nich działalność. Ułatwi 
kontakt z przedsiębiorcami i zbieranie ich opinii na temat warunków 
inwestowania w OFAL i możliwości ich poprawy.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

 Rozszerzanie działalności przedsiębiorstw obecnie funkcjonujących w 
Aglomeracji Leszczyńskiej 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 COI 

 IOB 

Jednostka COI 
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monitorująca 

Okres realizacji Od 2015 r.  

Źródła 
finansowania 

 POWER oś II,  

 POPC oś II 

Szacunkowa 
wartość projektu 

25 000 zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Stworzona baza podmiotów, które zainwestowały w 
OFAL 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 2.1.2.2 

Utrzymanie zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorstw rozszerzających 
działalność  

Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie procesu obsługi inwestora  

Program 2.1.2. Rozwój opieki poinwestycyjnej 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Tworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego 

 Utrzymanie inwestora na terenie OFAL 

Szczegółowy opis Utrzymanie zachęt dla wieloletnich inwestorów OFAL spowoduje 
rozszerzanie ich działalności i wzrost innowacyjności. Stworzony korzystny 
klimat inwestycyjnych zachęci nowych, potencjalnych inwestorów do 
inwestowania w Aglomeracji Leszczyńskiej.  
W przypadku rozszerzania działalności (m.in. budowa nowej hali, dobudowa 
do już istniejącej, zmiana profilu działalności) przedsiębiorca powinien mieć 
dostępny pakiet ulg, porównywalny z ulgami na rozpoczęcie działalności, np. 
ulga w podatku od nieruchomości czy z tytułu nabycia gruntów.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora (korzystny klimat inwestycyjny) 

 Wzrost konkurencyjności OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

COI 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 POWER oś II,  

 POPC oś II 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Wprowadzenie systemu ulg dla przedsiębiorstw 
rozszerzających działalność 

Wartość początkowa b.d.  

Wartość docelowa 1 

 
Cel szczegółowy 2.2Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej 

Karta projektu 2.2.1.1 
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Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych 
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

Program 2.2.1. Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych, zgodnie z zapisami Planu 
rozwoju stref inwestycyjnych, będzie składało się z kilku etapów: 

 Wskazanie najatrakcyjniejszych działek z punktu widzenia inwestora 

 Ustalenie stanu prawnego nieruchomości – kto jest właścicielem i 
czy gotów jest sprzedać działkę 

 Analiza obecnej infrastruktury technicznej 
Kolejnym etapem, w razie konieczności są projekty 2.2.1.2-10, które 
zakładają uzbrojenie wyznaczonych terenów inwestycyjnych. 

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 COI 

 JST OFAL 
 

Jednostka 
monitorująca 

Centrum Obsługi Inwestora 

Okres realizacji Od 2015 r.  

Źródła 
finansowania 

b.d. 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba nowych terenów inwestycyjnych 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa 2 

 

Karta projektu 2.2.2.1 

Określenie priorytetów i harmonogramu uzbrajania kolejnych terenów 
inwestycyjnych 

Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

Program 2.2.2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (P.1.2.2)  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Nieuzbrojone tereny inwestycyjne 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Wskazanie najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i uzbrojenie ich 
podniesie konkurencyjność  oferty inwestycyjnej OFAL. Określenie 
priorytetów będzie odbywać się w oparciu o wykonany audyt terenów 
inwestycyjnych i kategoryzację terenów ze względu na stopień ich 
przygotowania pod inwestycje. Sporządzenie harmonogramu umożliwi 
sprawne przeprowadzenie procesu uzbrajania. 

Zakres  Przyciągnięcie inwestora do OFAL 
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oddziaływania 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 COI 

 JST OFAL 
 

Jednostka 
monitorująca 

Centrum Obsługi Inwestora 

Okres realizacji Od 2015 r.  

Źródła 
finansowania 

Nie dotyczy 

Szacunkowa 
wartość projektu 

Nie dotyczy 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Harmonogram uzbrajania terenów inwestycyjnych 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 2.2.2.2 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin OFAL 
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

Program 2.2.2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (P.1.2.2)  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Nieuzbrojone tereny inwestycyjne 

Szczegółowy opis Uzbrojenie zidentyfikowanych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę 
techniczną niezbędną do realizacji inwestycji. 
Szczegóły i zakres prac niezbędnych do wykonania w przypadku każdego z 
wyznaczonych na terenie gmin terenów inwestycyjnych znajdują się w 
załączniku podsumowującym przeprowadzony w ramach Strategii rozwoju 
gospodarczego OFAL audytu terenów inwestycyjnych. 
Termin oraz zakres realizacji projektu będzie również powiązany z 
ustaleniami wynikającymi z realizacji projektu 2.2.1.1. Określenie 
priorytetów i harmonogramu uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych 

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Gmina Krzemieniewo, Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Osieczna, 
Gmina Przemęt, Gmina Rydzyna, Gmina Święciechowa, Gmina 
Wijewo, Gmina Włoszakowice 

Jednostka 
monitorująca 

Centrum Obsługi Inwestora 

Okres realizacji Po realizacji projektu 2.2.2.1 

Źródła 
finansowania 

 OSI 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 
Nazwa Powierzchnia/liczba nowych terenów 

inwestycyjnych, które zostały wyposażone w 
infrastrukturę techniczną 
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Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa b.d. 

 

Karta projektu 2.2.3.1 

Opracowanie systemu ulg 
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

Program 2.2.3. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Opracowanie spójnego systemu ulg inwestycyjnych. Działanie nie jest 
jednoznaczne z wprowadzeniem jednakowych ulg w całym OFAL – efektem 
końcowym powinien być usystematyzowany i przejrzysty zestaw informacji 
na temat ulg inwestycyjnych oferowanych  inwestorom rozważającym 
lokalizację inwestycji na terenie OFAL (zawarty w jednym dokumencie, 
docelowo stanowiący załącznik do oferty inwestycyjnej OFAL). 

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST 

Jednostka 
monitorująca 

COI 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

Nie dotyczy 

Szacunkowa 
wartość projektu 

Nie dotyczy 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Spójny system ulg inwestycyjnych 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 2.2.3.2 

Wsparcie na etapie przygotowania i realizacji inwestycji  
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

Program 2.2.3. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Projekt polega na sprawnej i szybkiej obsłudze inwestora od momentu jego 
zainteresowania inwestowaniem w OFAL do momentu zrealizowania 
inwestycji. Inwestor powinien uzyskać m.in. merytoryczne wsparcie w 
zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji w celu starania się o 
dofinansowanie inwestycji (lub jej części), przygotowanie wniosków, pomoc 
w załatwianiu formalności w urzędzie. Taka kompleksowa usługa powinna 
zostać prowadzona w tzw. „jednym okienku”, żeby zaoszczędzić czas 



 

172 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

inwestora i ułatwić cały proces.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 COI 

 IOB 

Jednostka 
monitorująca 

COI 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Stanowisko odpowiedzialne za obsługę inwestora w 
ramach OFAL (szt.) 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 2.2.4.1 

Szczegółowa analiza ofert inwestycyjnych obszarów stanowiących 
konkurencję 

Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

Program 2.2.4. Usystematyzowanie informacji o terenach inwestycyjnych w OFAL  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Analiza konkurencyjnych ofert inwestycyjnych pozwoli na rozpoznanie rynku 
i metod przyciągania inwestorów stosowanych przez konkurencyjne regiony. 
Analiza obszarów, które przyciągają dużo inwestycji pozwoli na 
wypracowanie lepszych metod przyciągania inwestora. Badanie pozwoli 
również na wyciągnięcie wniosków na temat najbardziej atrakcyjnych branż.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 COI 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

COI 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 
Nazwa Analiza ofert inwestycyjnych obszarów stanowiących 

konkurencję dla OFAL 

Wartość początkowa 0 
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Wartość docelowa 1 

 

Karta projektu 2.2.4.2 

Stworzenie jednej bazy terenów inwestycyjnych na terenie OFAL  
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej  

Program 2.2.4. Usystematyzowanie informacji o terenach inwestycyjnych w OFAL  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Jedna, spójna internetowa baza terenów inwestycyjnych umożliwi 
natychmiastowe wyszukanie terenu dla zainteresowanego inwestora. Baza 
powinna umożliwić wyszukanie oferty na podstawie elementów takich jak 
m.in. wielkość działki, dostępność wskazanej infrastruktury, wybrane ulgi. 
Zebranie takich informacji w jednym miejscu zapewni przyspieszenia czasu 
dostarczenia informacji inwestorowi, co często pełni kluczową rolę w 
procesie pozyskiwania inwestora.  

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 COI 

 IOB 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Urząd Miasta Leszna, COI 

Okres realizacji I kwartał 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

 WRPO oś II 

Szacunkowa 
wartość projektu 

10 000 zł  

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Baza terenów inwestycyjnych OFAL 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 1 

 
Cel szczegółowy 2.3Promocja oferty inwestycyjnej 

Karta projektu 2.3.1.1 

Wdrażanie działań wskazanych w planie promocji terenów inwestycyjnych 
Cel strategiczny 2. Podniesienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 

Cel szczegółowy 2.3. Promocja oferty inwestycyjnej  

Program 2.3.1. Promocja oferty inwestycyjnej OFAL  

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych 

Szczegółowy opis Stworzenie planu promocji umożliwi dotarcie do potencjalnych inwestorów. 
Nawet bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne, bez odpowiedniej promocji 
nie będą obiektem zainteresowania inwestorów. Plan promocji inwestycyjnej 
OFAL wskazuje cel promocji, grupy docelowe oraz narzędzia za pomocą 
których powinna odbywać się promocja. Szczegółowy zakres działań 
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przedstawiono w Planie promocji terenów inwestycyjnych 

Zakres 
oddziaływania 

 Przyciągnięcie inwestora do OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 COI 

 IOB 

Jednostka 
monitorująca 

COI 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 Środki własne 

 WRPO oś I 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba zrealizowanych działań dotyczących promocji 
inwestycyjnej 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa b.d. 

 
Cel strategiczny 3Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 
Cel szczegółowy 3.1 Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Karta projektu 3.1.1.1 

Promocja produktów turystycznych regionu leszczyńskiego (P.1.3.1) 
Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Program 3.1.1. Zwiększenie rozpoznawalności oferty turystycznej OFAL 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka rozpoznawalność produktów turystycznych OFAL poza 
jego granicami 

Szczegółowy opis Kompleksowość i różnorodność zaplanowanych form promocji 
(wydawnictwa promocyjne, organizacja imprez, kampanie wizerunkowe, 
gadżety), a także badania, które będą stanowić merytoryczną podstawę do 
realizacji projektu dają gwarancję osiągnięcia długofalowych rezultatów 
promocyjnych. 
W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

 Organizacja i promocja imprez promujących produkty turystyczne 
regionu leszczyńskiego, 

 Przygotowanie i druk wydawnictw oraz gadżetów promujących 
produkty turystyczne regionu leszczyńskiego, 

 Kampania wizerunkowa promująca produkty regionu leszczyńskiego, 

 Promocja regionu leszczyńskiego na giełdach i targach turystycznych. 
Badania opinii dot. Znajomości produktów turystycznych wśród 
turystów odwiedzających region leszczyński 

Zakres 
oddziaływania 

 Zwiększenie rozpoznawalności produktów turystycznych Aglomeracji 
poza jej granicami 

 Wzrost liczby turystów w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot  Organizacja Turystyczna Leszno – Region 
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odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

Jednostka 
monitorująca 

Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

Szacunkowa 
wartość projektu 

Średniorocznie ok. 0,55 mln zł 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba wdrożonych nowych przedsięwzięć 
związanych z promocją produktów turystycznych 
regionu leszczyńskiego (szt.) 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa Wzrost o 1 rocznie 

 

Karta projektu 3.1.1.2 

Wsparcie inicjatyw Organizacji Turystycznej Leszno-Region 
Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Program 3.1.1. Zwiększenie rozpoznawalności oferty turystycznej OFAL 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba turystów odwiedzających OFAL 

Szczegółowy opis Wsparcie obejmować będzie m.in. współfinansowanie wydarzeń 
promocyjnych regionów, udostępnianie powierzchni do organizacji wydarzeń 
związanych z promocją turystyki OFAL. 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost liczby turystów w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 JST OFAL 

 Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Jednostka 
monitorująca 

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Leszno 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki własne JST 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa  

Wartość początkowa  

Wartość docelowa  

 
 

Karta projektu 3.1.2.1 

Rewitalizacja Szlaku Konwaliowego 
Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Program 3.1.2. Zintegrowany program zagospodarowania na cele turystyczne 
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zbiorników i cieków wodnych (P.1.3.2) 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba turystów odwiedzających OFAL 

Szczegółowy opis Projekt realizowany będzie na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego 
(gmin Wijewo, Włoszakowice, Przemęt). Projekt ma charakter inwestycyjny, 
zakłada udrożnienie oraz wybagrowanie kanałów i cieków wodnych 
łączących poszczególne jeziora. Oznakowanie szlaku jak i oznakowanie miejsc 
postoju i biwakowania. Umieszczenie na szlaku tablic informacyjnych z 
miejscami – wypożyczalniami sprzętu. Udoskonalenie polegające na budowie 
„Mariny” w Osłoninie z możliwością do wodowania i cumowania jednostek 
pływających. Przyczyni się to do lepszej promocji regionu leszczyńskiego 
poprzez turystykę wodną. 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost liczby turystów w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Gmina Włoszakowice, Wijewo, Przemęt 

 Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Jednostka 
monitorująca 

Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Okres realizacji Od 2015 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Długość zrewitalizowanego Szlaku Konwaliowego 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 100% do 2030 r. 

 

Karta projektu 3.1.2.2 

„Połączenie jezior kanałami, umożliwiającymi żeglugę dużych jednostek 
pływających” 

Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Program 3.1.2. Zintegrowany program zagospodarowania na cele turystyczne 
zbiorników i cieków wodnych (P.1.3.2) 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba turystów odwiedzających OFAL 

Szczegółowy opis Celem projektu jest połączenie jezior kanałami umożliwiającymi żeglugę 
dużych jednostek pływających (do przewozów turystycznych) - na terenie 
Gminy Przemęt, Gminy Wijewo, Gminy Włoszakowice. Długość trasy wynosi 
ok. 37 km. Jeziora i kanały należą do Skarbu Państwa. 
Żegluga odbywałaby się na następującej trasie: Jezioro Wieleńskie  Struga 
Kaszczorska Młynówka  Jezioro Mochyńskie Południowy Kanał Obry 
 Kanał Przemęcki  Jezioro Przemęckie Małe  Jezioro Błotnickie Kanał 
Błotnicki Kanały w kierunku Jeziora Dominickiego  kanały w kierunku 
Jeziora Trzytoniowego. Projekt ma charakter inwestycyjny (budowa nowych i 
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udrożnienie istniejących szlaków wodnych) 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost liczby turystów w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Gmina Przemęt, Gmina Wijewo, Gmina Włoszakowice 

 Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Jednostka 
monitorująca 

Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Okres realizacji Od 2016 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Długość nowowybudowanych kanałów 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 37 km 

 

Karta projektu 3.1.2.3 

„Rewitalizacja szlaku kajakowego oraz infrastruktury towarzyszącej na 
jeziorach i kanałach na odcinku ok. 9 km w Gminie Osieczna” 

Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Program 3.1.2. Zintegrowany program zagospodarowania na cele turystyczne 
zbiorników i cieków wodnych (P.1.3.2) 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba turystów odwiedzających OFAL 

Szczegółowy opis Na terenie Gminy Osieczna wytyczony jest (nieznakowany) szlak kajakowy. 
Zaczyna się na jeziorze Łoniewskim i dalej prowadzi rzeką Samica do jeziora 
Drzeczkowskiego.  Z jeziora Drzeczkowskiego prowadzi do jeziora 
Witosławskiego i Wojnowice. Następnie kanałem kieruje się poza teren 
Gminy Osieczna w stronę jeziora Jezierzyckiego i jeziora Wonieść. Stamtąd 
kanałem można się przedostać do kanału Kościańskiego i dalej do kanału 
Mosińskiego w stronę Warty. 
Potencjalny zakres inwestycji: 

 oznakowanie trasy szlaku wodnego (na terenie Gminy Osieczna na 
długości ok. 9 km), 

 wytyczenie i utworzenie miejsc odpoczynku (przystani) na trasie 
szlaku, 

 regularne udrażnianie (wykaszanie) kanałów pomiędzy jeziorami w 
celu utrzymania ich ,,przepływalności”. 

 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost liczby turystów w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Gmina Osieczna 

 Organizacja Turystyczna Leszno – Region 
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Jednostka 
monitorująca 

Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Okres realizacji Od 2016 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa  

Wartość początkowa  

Wartość docelowa  

 

Karta projektu 3.1.2.4 

„Utworzenie szlaku kajakowego poprzez dogodne połączenie jezior 
kanałami (udrożnienie kanałów łączących jeziora) oraz budowa rekreacyjnej 
infrastruktury towarzyszącej przy Jeziorze Trzytonowym w Gminie Wijewo” 
Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Program 3.1.2. Zintegrowany program zagospodarowania na cele turystyczne 
zbiorników i cieków wodnych (P.1.3.2) 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba turystów odwiedzających OFAL 

Szczegółowy opis Zakres projektu obejmowałby utworzenie szlaku kajakowego poprzez 
dogodne połączenie jezior kanałami (udrożnienie kanałów łączących jeziora): 

 kanał łączący J. Brzeźnie i J. Lincjusz – długość około 0,6 km, 

 kanał łączący J. Lincjusz  i Jeziora Miałkie i Białe – długość około 0,5 
km ( odmulenie J. Miałkiego), 

 kanał łączący J. Białe i J. Breńskie – długość około 0,2 km, 

 kanał łączący J. Breńskie i J. Trzytonowe – długość około 0,3 km, 

 kanał łączący J Brzeźnie i J. Dominickie – długość około 1,4 km. 
 
Dodatkowo inwestycja przewidywałby zagospodarowanie terenu przy 
Jeziorze Trzytonowym w Wijewie poprzez budowę plaży. 
 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost liczby turystów w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Gmina Wijewo 

 Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Jednostka 
monitorująca 

Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Okres realizacji Od 2016 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji Nazwa Długość udrożnionych kanałów łączących jeziora 



 

179 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Wartość początkowa 0 

Wartość docelowa 2,5 km 

 

Karta projektu 3.1.2.5 

„Zagospodarowanie terenów przy jeziorze Krzyckim w Gołanicach – Gmina 
Święciechowa.” 

Cel strategiczny 3. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna 

Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej OFAL 

Program 3.1.2. Zintegrowany program zagospodarowania na cele turystyczne 
zbiorników i cieków wodnych (P.1.3.2) 

Opis projektu 

Uzasadnienie 
wyboru 

 Niewielka liczba turystów odwiedzających OFAL 

Szczegółowy opis Zagospodarowanie terenów przy jeziorze poprzez powiększenie plaży, 
doposażenie w  przebieralnie, małą gastronomię oraz bazę noclegową. 
Możliwość wypożyczenia sprzętu 

Zakres 
oddziaływania 

 Wzrost liczby turystów w OFAL 

Wytyczne dotyczące realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację 

 Gmina Święciechowa 

 Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Jednostka 
monitorująca 

Organizacja Turystyczna Leszno – Region 

Okres realizacji Od 2016 r. 

Źródła 
finansowania 

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze Europejskie/ 

Szacunkowa 
wartość projektu 

b.d. 

Wskaźnik realizacji 

Nazwa Liczba wykonanych remontów/budów na terenach 
przy jeziorze 

Wartość początkowa b.d. 

Wartość docelowa b.d. 

 

6.5 Harmonogram realizacji projektów 

Na podstawie kart projektów wykonano zestawienie czasu realizacji poszczególnych projektów. 
Poniższy harmonogram pokazuje, które projekty powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, 
które w drugiej kolejności oraz które mają być prowadzone w całym okresie programowania. 
Niniejszy harmonogram odnosi się również do Planu rozwoju stref inwestycyjnych (Rozdział 7) oraz 
Planu promocji stref inwestycyjnych (Rozdział 8). 

nr projektu nazwa projektu 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 

1.1.1.1. 

Organizacja szkoleń i 
doradztwa w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej                     

1.1.1.2. Budowanie świadomości                     
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uczniów na temat 
funkcjonowania 
przedsiębiorstw na rynku 
pracy 

1.1.1.3. 
Promocja sukcesów 
przedsiębiorców OFAL                     

1.1.1.4. 

Działania promujące 
przedsiębiorczość i 
kreatywność wśród dzieci i 
młodzieży (P.1.1.7)                     

1.1.2.1. 
Inicjowanie współpracy firm z 
tych samych branż                     

1.1.2.2. 
Promocja istniejących 
klastrów w ramach promocji 
inwestycyjnej                     

1.1.2.3. 

Pomoc merytoryczna w 
zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych przez 
klastry                     

1.1.2.4. 

Wspieranie sieci powiązań 
klastrów leszczyńskich z 
klastrami poznańskimi i 
wrocławskimi                     

1.1.3.1. 

Zwiększenie świadomości 
przedsiębiorców 
funkcjonujących w OFAL o roli 
instytucji otoczenia biznesu                     

1.1.3.2. 

Forum współpracy lokalnych 
IOB na rzecz prowadzenia 
zintegrowanych działań w 
OFAL                     

1.1.3.3. 

Wspieranie przedsiębiorczości 
- działalność Inkubatora 
Przedsiębiorczości dla firm do 
lat 3 (P.1.1.5)                     

1.1.4.1. 
Analiza i identyfikacja 
najbardziej perspektywicznych 
branż eksportowych                     

1.1.4.2. 

Poprawa świadomości 
przedsiębiorców o 
programach unijnych na rzecz 
eksportu oraz organizowanych 
misjach gospodarczych                     

1.1.4.3. 

Organizacja misji 
przyjazdowych dla 
importerów i kontrahentów z 
rynków o wysokim potencjale 
eksportowym                     

1.1.5.1. 
Wykonanie analizy 
weryfikującej strategiczne 
branże w OFAL                     

1.1.5.2. 

Analiza możliwości 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w OFAL przez 
dostawców dla przemysłu                     
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poznańskiego, wrocławskiego 
i legnicko-głogowskiego 
okręgu miedziowego 

1.1.5.3. 
Wsparcie rozwoju branż 
strategicznych                     

1.2.1.1. 

Prowadzenie regularnych 
badań i analiz dotyczących 
dostosowania oferty 
edukacyjnej do potrzeb 
pracodawców                     

1.2.1.2. 

Rozszerzenie listy kierunków 
studiów dualnych zgodnie z 
potrzebami pracodawców 
(P.1.1.4)                     

1.2.1.3. 
Prace dyplomowe na potrzeby 
pracodawców (P.1.1.11)                     

1.2.1.4. 
Organizacja kursów i szkoleń 
umożliwiających 
przekwalifikowanie zawodowe                     

1.2.2.1. 
Prowadzenie w gimnazjach 
spotkań z przedstawicielami 
szkół zawodowych                     

1.2.2.2. 
Doposażenie pracowni 
technicznych w szkołach 
zawodowych                     

1.2.3.1. 

Realizacja programu o 
zakresie zbliżonym do 
„Aktywność kluczem do 
sukcesu” (odwołanie do 
P.1.1.10)                     

1.2.3.2. 
Tworzenie programów staży i 
praktyk dla osób młodych                     

1.3.1.1. 

Wspieranie innowacyjności 
dojrzałych firm - działalność 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
(P.1.1.6)                     

1.3.1.2. 
Dni techniki i nowoczesnych 
rozwiązań (P.1.1.8.)                     

1.3.2.1. 
Analiza potrzeb 
technologicznych 
przedsiębiorstw                     

1.3.2.2. 
Stworzenie Inkubatora 
Technologicznego (P.1.1.1.)                     

1.4.1.1. 
Informowanie firm o 
możliwościach współpracy z 
ośrodkami naukowymi                     

1.4.1.2. 

Podejmowanie prac 
badawczo-rozwojowych 
uczelni leszczyńskich na 
potrzeby przedsiębiorców                     

1.4.1.3. 
Organizowanie wspólnej 
konferencji samorządów, IOB, 
sektora nauki i biznesu                     

1.4.2.1. 
Wykonanie analizy możliwości 
zastosowania współpracy w                     
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formie partnerstwa publiczno-
prywatnego w OFAL 
(wskazanie branż, badania 
wśród przedsiębiorstw) 

1.4.2.2. 

Realizacja wybranych 
projektów z wykorzystaniem 
formy partnerstwa publiczno-
prywatnego                     

1.4.2.3. 
Rozszerzenie kanałów 
wymiany informacji urząd-
przedsiębiorcy                     

1.5.1.1. 
Wsparcie wdrażania nowych 
technologii w przetwórstwie 
rolno spożywczym                     

1.5.1.2. 
Promocja wyrobów 
spożywczych pochodzących z 
Aglomeracji Leszczyńskiej                     

1.5.2.1. 
Promocja współpracy w 
ramach grup producenckich                     

2.1.1.1. 
Utworzenie Centrum Obsługi 
Inwestora OFAL                     

2.1.2.1. 
Stworzenie bazy podmiotów, 
które zainwestowały w OFAL                     

2.1.2.2. 

Utrzymanie zachęt 
inwestycyjnych dla 
przedsiębiorstw 
rozszerzających działalność                     

2.2.1.1. 
Wyznaczenie nowych terenów 
inwestycyjnych                     

2.2.2.1. 

Określenie priorytetów i 
harmonogramu uzbrajania 
kolejnych terenów 
inwestycyjnych                     

2.2.2.2. 
Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych 
poszczególnych gmin OFAL                     

2.2.3.1. Opracowanie systemu ulg                     

2.2.3.2. 
Wsparcie na etapie 
przygotowanie i realizacji 
inwestycji                     

2.2.4.1. 
Szczegółowa analiza ofert 
inwestycyjnych obszarów 
stanowiących konkurencję                     

2.2.4.2. 
Stworzenie jednej bazy 
terenów inwestycyjnych na 
terenie OFAL                     

2.3.1.1. 
Wdrażanie działań 
wskazanych w planie promocji 
terenów inwestycyjnych                     

3.1.1.1. 
Promocja produktów 
turystycznych regionu 
leszczyńskiego (P.1.3.1)                     

3.1.1.2. 
Wsparcie inicjatyw Organizacji 
Turystycznej Leszno-Region                     
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3.1.2.1. 
Rewitalizacja Szlaku 
Konwaliowego                     

3.1.2.2. 

„Połączenie jezior kanałami, 
umożliwiającymi żeglugę 
dużych jednostek 
pływających”                     

3.1.2.3. 

„Rewitalizacja szlaku 
kajakowego oraz 
infrastruktury towarzyszącej 
na jeziorach i kanałach na 
odcinku ok. 9 km w Gminie 
Osieczna”                     

3.1.2.4. 

„Utworzenie szlaku 
kajakowego poprzez dogodne 
połączenie jezior kanałami 
(udrożnienie kanałów 
łączących jeziora) oraz 
budowa rekreacyjnej 
infrastruktury towarzyszącej 
przy Jeziorze Trzytonowym w 
Gminie Wijewo”                     

3.1.2.5. 

„Zagospodarowanie terenów 
przy jeziorze Krzyckim w 
Gołanicach – Gmina 
Święciechowa.”                     
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7 Plan rozwoju stref inwestycyjnych 
Plan rozwoju stref inwestycyjnych jest jedną z trzech części Strategii rozwoju gospodarczego OFAL. 
Jest jednocześnie uszczegółowieniem Planu rozwoju gospodarczego OFAL. Składa się z części 
graficznej i strategicznej. 

 Część graficzna – podział przestrzenny funkcji gospodarczych w ramach OFAL z 
uwzględnieniem zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, terenów inwestycyjnych oferowanych przez poszczególne gminy i 
uwarunkowań rozwoju wynikających z przeprowadzonej diagnozy. W Aglomeracji 
Leszczyńskiej wskazano trzy obszary: 

o Aktywizacji gospodarczej 
o Turystyczne 
o Rolnicze i inne 

Obszary będą wskazówką do wyznaczania w przyszłości nowych terenów stanowiących 
ofertę inwestycyjną OFAL. 

 Część strategiczna – szczegółowe odniesienie przedsięwzięć zawartych w Planie rozwoju 
gospodarczego do terenów inwestycyjnych. W części strategicznej znajdzie się również 
analiza dostępnych terenów inwestycyjnych, na których został przeprowadzony audyt 
(opisany w części diagnostycznej).   

7.1 Część graficzna 

Aglomerację Leszczyńską podzielono na 3 obszary działalności gospodarczej o wyspecjalizowanych 
perspektywach rozwoju: 

 Obszary aktywizacji gospodarczej – przeznaczone przede wszystkim pod średnie inwestycje, 
głównie działalność przemysłową, produkcyjną i magazynową, 

 Obszary turystyczne – tereny o wysokich walorach przyrodniczych, możliwe do 
zagospodarowania na cele turystyczne – obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastruktura 
turystyczna i agroturystyka, 

 Obszary rolnicze i inne – są to pozostałe obszary, w znacznej części użytkowane rolniczo i 
których potencjał leży w kontynuacji obecnego zagospodarowania. 
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Wskazane powyżej obszary są jedynie propozycją i wskazaniem perspektywicznych kierunków 
rozwoju na danym terenie. Największa część OFAL ma predyspozycje do rozwoju sektora rolniczego, 
w związku z dużymi obszarami gruntów ornych. W zachodniej części Aglomeracji wyznaczono obszar 
turystyczny na którym częściowo już istnieje infrastruktura turystyczna. Dalsze inwestowanie w tę 
branżę ma szansę przynieść tym terenom wiele korzyści bez znacznej ingerencji w cenne tu walory 
przyrodnicze. Największa koncentracja obszarów aktywizacji gospodarczej występuje w centralnej 
części Aglomeracji w bliskim otoczeniu Miasta Leszno, oraz wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich w 
dalej położonych obszarach.  

7.1.1 Zasady wyznaczenia obszarów 

Wyznaczenie wskazanych obszarów działalności gospodarczej zostało poprzedzone analizą obecnego 
stanu zagospodarowania tych terenów i zakładanych przez samorządy działań przyszłych. Każdy z 
trzech rodzajów obszarów został wyznaczony na podstawie innych wskaźników, które przedstawiono 
poniżej. Klasyfikacji nie poddano kompleksów leśnych (z wyłączeniem obszarów turystycznych) oraz 
terenów zabudowanych.  

Obszary aktywizacji gospodarczej 

Tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą są to obszary w których zakłada się wzmożony 
rozwój działalności przemysłowej, produkcyjnej, magazynowej czy bardziej uciążliwych usług. Ich 
delimitację wykonano przede wszystkim na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin i oferty inwestycyjnej gmin. Obszary zawierają tereny 
przeznaczone w studiach pod działalność gospodarczą. Wskazane w ramach niniejszego studium 
obszary obejmują większy teren niż zapisy studiów z tego względu, że uwzględniają przyszły rozwój i 
zagospodarowanie tych terenów i wykraczają poza ramy pojedynczych gmin. W przypadku, gdy 
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stwierdzono lokalizację kilku terenów obok siebie, tworzono z nich jeden większy obszar. Obszary 
aktywizacji gospodarczej wskazano na terenach niezabudowanych, bądź z dużym udziałem terenów 
rolniczych. Pod uwagę został wzięty również planowany przebieg trasy szybkiego ruchu S5, która 
znacząco wpłynie na kształtowanie się działalności gospodarczej w OFAL. 

Włączenie części z tych obszarów do oferty inwestycyjnej będzie musiało zostać poprzedzone przede 
wszystkim rozmowami z właścicielami działek, którzy zgodziliby się na ich sprzedaż, ponieważ nie są 
to obszary należące do gmin. 

Obszary turystyczne 

Obszar turystyczny został wyznaczony na podstawie lokalizacji na terenie OFAL obiektów i terenów 
atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo. Obszary turystyczne obejmują duże kompleksy leśne oraz 
tereny zasobne w jeziora. O wysokiej atrakcyjności tych terenów dla przedsiębiorców z branży 
turystycznej świadczy również obecność terenów chronionych, czyli tym samym elementów 
unikatowych w skali województwa i kraju. Ponadto istnienie licznych form ochrony przyrody 
uniemożliwia, bądź znacząco utrudnia, intensywny rozwój bardziej uciążliwej działalności 
gospodarczej, co jest barierą dla rozwoju innych działalności. Taki inwestor mając do wyboru teren 
chroniony i obszar bez ograniczeń w zabudowie, wybierze ten drugi. Na wskazanych obszarach 
preferowany jest również rozwój agroturystyki.  

Obszary rolnicze i inne 

Na pozostałych terenach przewiduje się kontynuację funkcji rolniczych. Działalność rolnicza na 
terenie Aglomeracji Leszczyńskiej jest dobrze rozwinięta, produkty są konkurencyjne, rolnictwo 
zmechanizowane dlatego nie należy odchodzić od tego sektora gospodarki. Na wskazanych obszarach 
należy kontynuować obecne zagospodarowanie z naciskiem na wzmocnienie przemysłu 
przetwórstwa rolno spożywczego.  

7.2 Część strategiczna 

W ramach audytu terenów inwestycyjnych zostały wyodrębnione tereny, które należy zawrzeć w  
ofercie inwestycyjnej OFAL. 
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Mapa przedstawia trzy sposoby wyznaczania stref inwestycyjnych. Pierwszym, najwęższym są tereny 
stanowiące ofertę inwestycyjną OFAL, czyli działki bądź grupy działek wskazane przez JST. W ramach 
tych obszarów często są już prowadzone działania promocyjne, w niektórych przypadkach są one 
częściowo zagospodarowane. Nieco większe są obszary aktywizacji gospodarczej wyznaczone w 
studiach uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Tereny te docelowo przeznaczone będą 
pod działalność gospodarczą. Nazywane są w studiach strefami aktywizacji gospodarczej lub strefami 
dynamicznego rozwoju przemysłu bądź produkcji. Ostatnią, najszerszą grupą obszarów, wynikającą z 
przeprowadzonej w ramach niniejszej strategii analizy, są obszary aktywizacji gospodarczej. Tereny 
te, ze względu na szereg atrybutów (wskazanych w punkcie 1.1.1.), mogą tworzyć dobre warunki do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje te mogą posłużyć do aktualizacji studiów 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego lub do poszukiwania w ich obrębie atrakcyjnych 
działek.  

7.2.1 Ocena przydatności terenów inwestycyjnych 

Każdy z terenów wyodrębnionych podczas audytu charakteryzuje się odrębnym stopniem 
przygotowania pod inwestycje. Część z nich jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę, w 
przypadku innych nie ma zapewnionego dojazdu drogą asfaltową. Dlatego podzielono wszystkie 
tereny na cztery grupy charakteryzujące ich stopień przygotowania. 

Możliwe sieci uzbrojenia terenu, zapewniające jego pełne uzbrojenie: 

 Wodociąg (W) 
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 Kanalizacja sanitarna (K) 

 Elektryczność (E) 

 Gaz (G) 

 Telekomunikacja (T) 

 Droga utwardzona (D) 

Kryteria przyporządkowania terenów do poszczególnych kategorii: 

liczba 
brakujących 

sieci 

dodatkowe korzyści z 
lokalizacji 

ocena 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 

≥ 4 Nie + 

4 Tak 
+ + 

2 lub 3 Nie 

2 lub 3 Tak 
+ + + 

≤ 1 Nie 

≤ 1 Tak + + + + 

 

Ocenie podlegało wyposażenie terenu w infrastrukturę (6 sieci) oraz istnienie dodatkowych korzyści 
lokalizacji. W przypadku istnienia dodatkowych korzyści ocena atrakcyjności inwestycyjnej zwiększała 
się o jeden w stosunku do oceny wynikającej z uzbrojenia terenu. Do korzyści takich zaliczyć można 
m.in. położenie przy ważnej trasie komunikacyjnej czy przynależność do stref inwestycyjnych. 

Lp 
terenu 

Gmina 

Liczba 
dostępnych 

sieci (w 
działce lub 

bliskim 
sąsiedztwie) 

Sieci 
brakujące do 

pełnego 
uzbrojenia 

Dodatkowe korzyści z 
lokalizacji 

Ocena 
przydatności 

terenu 

1 
Przemęt 

5 G Przemęcka PSSE + + + + 

2 3 G, T, D 
 

+ + 

3 

Lipno 

2 K, E, G, T przy DK 5 + + 

4 0 
W, K, E, G, T, 

D  
+ 

5 4 T, G 
 

+ +  

6 5 D  
sąsiedztwo Strefy 

VASA 
+ + + + 

7 Święciechowa 5 D Przy planowanej S5 + + + + 

8 
Leszno 

6 0 
Strefa I.D.E.A.; przy DK 
5 i wojewódzkiej 323 

+ + + + 

9 4 G, T 
Strefa przemysłowa 

VASA 
+ + + 

10 Rydzyna 6 0 przy DK 5 + + + + 

11 Krzemieniewo 3 K, G, T przy DK 12 + + + 

12 Wijewo 5 G 
Przy drodze 

wojewódzkiej 305 
+ + + + 
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Tereny ocenione najwyżej są to obszary w najwyższym stopniu uzbrojone a jednocześnie 
odznaczające się dodatkowymi atutami. Większość tych terenów znajduje się w środkowej części 
OFAL, w Mieście Leszno, gminie Lipno, Święciechowa i Rydzyna. Należy podkreślić jednak, że na 
obszarze gminy Rydzyna większość terenów jest już sprzedana inwestorom, ale jeszcze 
niezagospodarowana. Wysoko oceniono również teren inwestycyjny w granicach gminy Przemęt, ze 
względu na jego wysoki stopień uzbrojenia oraz przynależność do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Podstrefa Przemęt. Warto jednak zwrócić uwagę na dość niekorzystną 
lokalizację tego terenu, co jest rekompensowane ulgami dla inwestorów. Innym atrakcyjnym 
terenem, położonym w zachodniej części OFAL, są działki na terenie gminy Wijewo. Tereny te jednak 
wymagają przygotowania, m.in. ze względu na infrastrukturę oddaloną o ok. 100-200 m jak i kwestię 
sprzedaży działek, którą należy uzgodnić z ich właścicielami. Tereny najwyżej ocenione są 
jednocześnie obszarami, które wymagają najmniejszych nakładów do przystosowania pod inwestycje. 
Uzbrojenie w brakujące pojedyncze sieci sprawi, że tereny będą gotowe do natychmiastowej 
inwestycji w przypadku zainteresowania inwestora.  

Nieznacznie więcej nakładów wymagają tereny ocenione niżej („+++” i „++”). Z jednej strony warto 
podkreślić ich potencjał i często korzystne położenie, a z drugiej należy wziąć pod uwagę konieczność 
wyposażenia ich w infrastrukturę, którą posiadają w niewielkiej części. Przykład terenu nr 5 w gminie 
Lipno wskazuje, że mimo wysokiego stopnia uzbrojenia, niekorzystne połączenie komunikacyjne z 
drogami wojewódzkimi i krajowymi znacznie obniża atrakcyjność inwestycyjną działek.  

Najniżej oceniono tereny, które obok niskiego stopnia wyposażenia w infrastrukturę nie posiadają 
dogodnego połączenia komunikacyjnego ani cech stanowiących zachętę dla inwestora. Są to tereny 
położone w gminie Wijewo oraz w gminie Lipno. Obszary te w celu przyciągnięcia inwestora 
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wymagają dużych nakładów finansowych, co może nie przełożyć się na efektywność w pozyskiwaniu 
inwestorów. Dla tych jednostek oraz dla gmin które nie mają na swoim obszarze terenów 
inwestycyjnych (gmina Włoszakowice i Osieczna), zaleca się przeprowadzenie analizy terenów w 
granicach gmin w celu wyłonienia bardziej atrakcyjnych terenów, przygotowanie innych terenów 
inwestycyjnych, np. w ramach projektu 2.2.1.1 Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych. 

7.2.2 Programy i przedsięwzięcia odnoszące się do terenów inwestycyjnych 

W części dotyczącej Planu rozwoju gospodarczego wskazane zostały cele strategiczne i szczegółowe 
wskazujące kierunki rozwoju gospodarczego OFAL. W ramach celu strategicznego nr 2 Podniesienie 
atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej zdefiniowano projekty, dotyczące 
terenów inwestycyjnych już obecnych na terenie Aglomeracji oraz tych, które będą wyznaczane w 
przyszłości. Odnosi się do nich przede wszystkim cel szczegółowy 2.2 wskazany poniżej.  

 

Harmonogram wdrażania poszczególnych projektów zawarty jest w podrozdziale 6.5. 

7.2.3 Model funkcjonowania COI 

Aby osiągnąć zamierzony cel, jakim jest stworzenie wyspecjalizowanego instrumentu 
ukierunkowanego na realizację zadań promocji oferty inwestycyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej 
wskazane jest stworzenie Centrum obsługi Inwestora (projekt 2.1.1.1). Poniżej zaproponowany został 
docelowy model funkcjonowania COI w Lesznie. Proponowany model zapewnia dużą samodzielność 
w strukturze organizacji. Model zakłada koncentrację na przygotowaniu oferty inwestycyjnej, jej 
promocji i obsłudze projektów inwestycyjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz włączanie 
w prowadzone działania promocyjne innych podmiotów funkcjonujących w OFAL, takich jak: uczelnie 
wyższe czy instytucje otoczenia biznesu. 

Cel szczegółowy 2.2. Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej 

•2.2.1.1 Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych
2.2.1. Wyznaczenie 

nowych terenów 
inwestycyjnych

•2.2.2.1 Określenie priorytetów i harmonogramu uzbrajania kolejnych terenów 
inwestycyjnych

•2.2.2.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin OFAL

2.2.2. Uzbrojenie 
terenów 

inwestycyjnych 
(P.1.2.2)

•2.2.3.1 Opracowanie systemu ulg

•2.2.3.2 Wsparcie na etapie przygotowanie i realizacji inwestycji

2.2.3. Stworzenie 
systemu zachęt 
inwestycyjnych

•2.2.4.1 Szczegółowa analiza ofert inwestycyjnych obszarów stanowiących 
konkurencję

•2.2.4.2 Stworzenie jednej bazy terenów inwestycyjnych na terenie OFAL 

2.2.4. 
Usystematyzowanie 

informacji o terenach 
inwestycyjnych w 

OFAL
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Ryc. 90 Struktura organizacyjna Centrum Obsługi Inwestora 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Za wykonanie zadań Centrum Obsługi Inwestora odpowiedzialny będzie Kierownik COI. Reprezentuje 
on również organizację na zewnątrz. Kierownik z mocy swoich uprawnień kierować będzie 
bezpośrednio pracą osób zatrudnionych na wewnętrznych stanowiskach. 

Zakres działań COI obejmuje trzy kategorie działań:  

 zadania w zakresie obsługi inwestorów, 

 zadania w zakresie przygotowania ofert inwestycyjnych, 

 zadania w zakresie promocji potencjału inwestycyjnego. 

Mając na celu efektywną i skuteczną promocję inwestycyjną oraz obsługę procesu pozyskiwania 
inwestorów, Centrum Obsługi Inwestora powinno wykazywać największą aktywność w następujących 
obszarach zadaniowych: 

 nawiązywanie i podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami 
(spotkania bezpośrednie, udzielanie informacji na temat możliwości inwestycyjnych, 
warunków prowadzenia działalności na terenie miasta),  

 udział w opracowywaniu i dystrybucja publikacji, materiałów promocyjnych i 
informacyjnych w tym folderów, prezentacji multimedialnych, wydawnictw 
informacyjnych dla inwestorów, 

 obsługa okołoinwestycyjna: prowadzenie baz danych dla potencjalnych inwestorów, 
kojarzenie partnerów, organizowanie wizyt, współpraca z podmiotami świadczącymi 
usługi na rzecz inwestorów (agencje doradztwa personalnego i zawodowego, szkoły 
wyższe, agencje pośrednictwa i urząd pracy, agencje i pośrednicy nieruchomości) oraz 
instytucjami zaangażowanymi w proces pozyskiwania inwestorów, 

Kierownik COI

Stanowisko ds. obsługi 
inwestorów

Stanowisko ds. ofert i 
monitoringu

Stanowisko ds. promocji 
potencjału inwestycyjnego 

Stanowisko ds. 
administracyjno-

finansowych i pozyskiwania 
funduszy
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 udział w krajowych i zagranicznych targach i konferencjach inwestycyjnych (jako 
wystawca, bądź uczestnik), forach inwestycyjno-gospodarczych, misjach i delegacjach 
zagranicznych, organizacja własnych imprez promocyjnych, 

 utrzymywanie współpracy w zakresie promocji inwestycyjnej oraz pozyskiwania nowych 
strategicznych inwestorów dla OFAL. 

Stanowisko Zakres obowiązków 
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 Kierowanie zespołem, nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na 
poszczególnych stanowiskach, 

 Inicjowanie i zatwierdzanie przygotowywanych do realizacji projektów COI w 
zakresie promocji inwestycyjnej, 

 Prowadzenie bezpośrednich spotkań z potencjalnymi inwestorami, 

 Opieka po-inwestycyjna. 

ST
A

N
O

W
IS

K
O

 D
S.

 

 O
B

SŁ
U

G
I I

N
W

ES
TO

R
Ó

W
 

 Analiza potrzeb dotychczasowych i potencjalnych inwestorów, 

 Prezentowanie, przygotowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych 
dla inwestorów, 

 Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi inwestorami, 

 Obsługa zapytań dotyczących możliwości inwestowania w OFAL i terenów 
inwestycyjnych, 

 Organizacja spotkań z firmami konsultingowymi m.in. w celu pozyskiwania 
inwestorów, 

 Identyfikowanie lokalnych przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją nowych 
inwestycji, 

 Sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z COI, innymi 
instytucjami samorządowymi oraz wskazanymi przez inwestora innymi 
podmiotami (pełnienie funkcji dedykowanego doradcy inwestora), 

 Weryfikowanie danych potrzebnych do przygotowania ofert inwestycyjnych, 

 Analizowanie ryzyka planowanych inwestycji. 
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 Prowadzenie monitoringu ofert inwestycyjnych OFAL, 

 Gromadzenie danych potrzebnych do przygotowania kompleksowych ofert 
inwestycyjnych OFAL, 

 Inicjowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć COI z innymi instytucjami, 
w tym przygotowywanie wspólnych ofert inwestycyjnych, 

 Współpraca z lokalnymi mediami w celu promocji COI, 

 Prowadzenie monitoringu ofert inwestycyjnych innych konkurencyjnych miast w 
Polsce o podobnym profilu, 

 Utrzymywanie kontaktu i współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Podstrefa Przemęt oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
Podstrefa Leszno, 

 Monitorowanie przepisów prawnych dotyczących inwestycji. 
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  Podejmowanie działań public relations w zakresie oferty inwestycyjnej OFAL, 

 Opracowywanie materiałów promocyjnych, 

 Współpraca z partnerami polskimi i zagranicznymi w zakresie inicjowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych, 

 Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z inwestorami, 

 Utrzymywanie kontaktów z agencjami reklamowymi, 

 Przygotowywanie i koordynowanie imprez promocyjnych informujących o 
potencjale gospodarczym OFAL, 

 Przygotowywanie wystąpień na krajowych i zagranicznych targach, 
konferencjach, sympozjach i w ramach misji wyjazdowych, 

 Przygotowywanie wyjazdów promocyjnych przedstawicieli COI, 

 Przygotowywanie i koordynacja wizyt studyjnych oraz misji przyjazdowych dla 
dziennikarzy i potencjalnych inwestorów, 

 Współpraca z instytucjami regionalnymi i centralnymi w zakresie uczestnictwa w 
organizowanych przez nie działaniach promocyjnych (Leszczyńskie Centrum 
Biznesu, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), 

 Przygotowywanie budżetów dla projektów promocyjnych, 

 Monitorowanie pojawiających się w mediach informacji o inwestycjach w OFAL. 
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8 Plan promocji stref inwestycyjnych 
Plan promocji stref inwestycyjnych jest kolejną częścią Strategii rozwoju gospodarczego OFAL. 
Szczegółowo wskazuje na działania, które mają wypromować dostępne w OFAL tereny inwestycyjne. 
Przedmiotem promocji są tereny wskazane na podstawie audytu terenów inwestycyjnych, ale 
również włączane do oferty inwestycyjnej OFAL w przyszłości.  

8.1 Cel i przedmiot działań promocyjnych 

W oparciu o wyniki prac nad budową strategii rozwoju gospodarczego OFAL wyznaczono trzy ogólne 
cele działań w ramach promocji inwestycyjnej OFAL. Cele te zakładają dotarcie z przekazem 
informacyjnym do inwestorów o charakterystyce możliwie najbliższej preferencjom OFAL oraz 
przekonanie inwestorów do ulokowania inwestycji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej. Wskazują 
również na dużą wagę budowania świadomości marki gospodarczej Aglomeracji oraz konieczność 
realizacji zapisów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Cele ogólne promocji inwestycyjnej OFAL: 

I. Przyciągnięcie inwestora do Aglomeracji Leszczyńskiej 

 

II. Budowanie świadomości marki OFAL jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycji – miejsca 
przyjaznego inwestorom 

 

III. Wspieranie przemian na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie dostępności dobrze płatnych 
ofert pracy dla osób wykształconych 

 

W ramach ogólnych celów można dodatkowo określić cele operacyjne, które zapewnią ich realizację: 

 Określenie elementów składowych mających stanowić trzon przekazu informacyjnego, jaki 
OFAL chce i może skierować do inwestorów (i szerzej rozumianych grup docelowych działań 
promocyjnych) – WIARYGODNOŚĆ, 

 Wybór narzędzi promocyjnych adekwatnych do założonych celów promocji i zdefiniowanych 
grup docelowych. 

8.2 Ogólne założenia działań promocyjnych 

Badania i analizy wykonane podczas realizacji projektu sugerują, że jednym z kluczowych 
przedsięwzięć z punktu widzenia skuteczności promocji gospodarczej i inwestycyjnej OFAL jest 
opracowanie koncepcji marki gospodarczej OFAL. Zadanie to jest samo w sobie kompleksowe i 
wykracza poza zakres niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono natomiast pewne ogólne 
założenia i wytyczne jeśli chodzi o ramy koncepcji marki gospodarczej OFAL, a także sposób 
realizowania działań promocyjnych. 



 

195 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Z punktu widzenia budowy koncepcji marki gospodarczej OFAL istotne jest przede wszystkim 
zdefiniowanie tzw. obietnicy marki, czyli korzyści, którą marka może przynieść konsumentowi – w 
tym przypadku potencjalnemu inwestorowi na terenie OFAL. Kolejnym kluczowym elementem jest 
uwiarygodnienie możliwości zrealizowania tej obietnicy (tzw. reason to believe). 

W koncepcjach marketingowych przyjmuje się, że na pozycjonowanie marki na rynku składają się 
elementy takie jak: 

 definicja grupy docelowej 

 obszar/kategoria w której marka buduje przewagę  

 obietnica marki (korzyść dla konsumenta) 

 reason to believe – uwiarygodnienie obietnicy marki 

Obietnica marki jest zwykle uznawana za element centralny tej koncepcji. Pozostałe elementy albo 
precyzują zakres jej oddziaływania (grupa docelowa, obszar/kategoria w której marka buduje 
przewagę) albo wskazują powody dla których konsument miałby uwierzyć złożonej obietnicy. 

W przypadku OFAL elementy te mogłyby się przedstawiać następująco: 

 Grupa docelowa: potencjalni inwestorzy (bardziej szczegółowo opisani w dalszej części 
dokumentu) 

 Obszar/kategoria w której marka buduje przewagę: atrakcyjność inwestycyjna 

 Obietnica marki: lokalizacja inwestycji na terenie OFAL przynosi firmom wymierne korzyści 

 Reason to believe: wysoki poziom zadowolenia lokalnych przedsiębiorców i inwestorów z 
lokalizacji oraz wsparcia ze strony władz samorządowych 

Czynniki obiektywne wpływające na atrakcyjność inwestycyjną OFAL: 

 Wyznaczone i przygotowane tereny inwestycyjne, 

 Strefy przemysłowe oraz Specjalne Strefy Ekonomiczne, 

 Szeroko rozumiana lokalizacja (w tym trasa S5), 

 System zachęt inwestycyjnych, 

 Jakość obsługi inwestora,  

 Cechy lokalnej społeczności (przedsiębiorczość, gospodarność, wysoka kultura pracy), 

 Jakość życia, 

 Duży potencjał współpracy – zarówno międzysektorowej jak i w ramach sektorów (JST, 

przedsiębiorcy, Instytucje Otoczenia Biznesu. 

8.2.1 Pozycjonowanie marki gospodarczej  OFAL – w jaki sposób marka gospodarcza 
OFAL może i powinna się pozycjonować w sytuacji trudnych do zdefiniowania 
przewag konkurencyjnych? 

Analizy pokazują, że jednym z podstawowych wyzwań dla OFAL na obecnym etapie jest 
zdefiniowanie elementu reason to believe – w praktyce oznacza to sprawienie, żeby inwestor 
uwierzył w obietnicę marki gospodarczej OFAL (i poważnie rozważył lokalizację inwestycji na terenie 
OFAL). 

W trakcie prac analityczno-badawczych zidentyfikowano szereg cech OFAL wpływających na 
atrakcyjność inwestycyjną, miedzy innymi: 

 Wyznaczone i przygotowane tereny inwestycyjne, 
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 Strefy przemysłowe oraz Specjalne Strefy Ekonomiczne, 

 Szeroko rozumiana lokalizacja (w tym trasa S5), 

 System zachęt inwestycyjnych, 

 Jakość obsługi inwestora,  

 Cechy lokalnej społeczności (przedsiębiorczość, gospodarność, wysoka kultura pracy), 

 Jakość życia, 

 Duży potencjał współpracy – zarówno międzysektorowej jak i w ramach sektorów (JST, 

przedsiębiorcy, Instytucje Otoczenia Biznesu. 

Jednocześnie prace projektowe (miedzy innymi badania ilościowe i jakościowe, warsztaty oraz analizy 
danych zastanych) wykazały dość powszechną trudność w określeniu rzeczywistych przewag 
konkurencyjnych OFAL pod względem lokalizacji inwestycji (zarówno wśród przedsiębiorców, jak i 
przedstawicieli JST, czy też Instytucji Otoczenia Biznesu). Poprzez rzeczywiste przewagi należy tu 
rozumieć cechy faktycznie (i pozytywnie) wyróżniające OFAL na tle innych ośrodków w zakresie 
atrakcyjności inwestycyjnej. Z drugiej strony jak pokazują przeprowadzone w ramach projektu 
badania, przedsiębiorcy (a więc grupa cechująca się bardzo pragmatycznym i realistycznym 
podejściem do zagadnień gospodarczych ogólnie oceniła OFAL jako miejsce atrakcyjne dla lokowania 
inwestycji.  

W przypadku marki gospodarczej OFAL widoczny jest więc problem na poziomie uwiarygodnienia 
obietnicy marki, a dokładnie dowiedzenia, że OFAL jest w stanie tę obietnicę spełnić i w dodatku 
uczynić to lepiej niż inne ośrodki kierujące do inwestorów podobny przekaz.  

8.2.2 Testimonial jako jeden z motywów przewodnich promocji inwestycyjnej OFAL oraz 
sposób uwiarygodnienia obietnicy marki gospodarczej OFAL. 

Powyższe kwestie wydają się wskazywać na duży potencjał wykorzystania testimoniali jako jednego z 
motywów przewodnich promocji inwestycyjnej OFAL. W standardowych koncepcjach 
marketingowych  testimonial to reklama produktu przez samych użytkowników/konsumentów, na 
podstawie ich pozytywnych doświadczeń. W przypadku promocji inwestycyjnej OFAL byliby to 
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele firm, które funkcjonują już na terenie OFAL (zarówno lokalni 
przedsiębiorcy jak i inwestorzy zewnętrzni).   

Testimonial mógłby stanowić motyw przewodni wspólny różnego rodzaju działaniom promocyjnym, 
wykorzystujących rozmaite narzędzie promocji.  

8.2.3 Inne wytyczne w zakresie budowania marki gospodarczej OFAL realizacji działań 
promocyjnych: 

Do osiągnięcia długofalowych efektów w zakresie budowania marki gospodarczej OFAL przyczynić się 
może między innymi:  

 Budowanie wizerunku OFAL jako regionu świadomie i konsekwentnie realizującego przyjęte 
cele rozwoju gospodarczego, 

o Akcentowanie konkretnych działań, które tego  dowodzą, np. stworzenie i 
funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości, czy też klastrów, tworzenie i 
realizowanie strategii rozwoju, 

 Akcentowanie „miękkich” zalet inwestycyjnych (np. kultura pracy, jakość obsługi inwestora) 
w materiałach promocyjnych, 

o Budowanie wiarygodności poprzez testimoniale – wypowiedzi przedsiębiorców i 
inwestorów, 
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 Koncentracja na promocji wiarygodnej marki gospodarczej OFAL, a nie konkretnych terenów 
inwestycyjnych, 

o Przygotowane tereny inwestycyjne wsparte systemem zachęt inwestycyjnych to 
wybrane atrybuty  marki gospodarczej OFAL, 

 Działania raczej celowe (dedykowane zdefiniowanym grupom docelowym) niż ogólne, 
o Treść przekazu i komunikowane korzyści dostosowane do konkretnej grupy 

docelowej, 

 Wykorzystanie wydarzeń i imprez przyciągających dużą uwagę (zwłaszcza takich jak wyścigi 
żużel, zawody balonowe i szybowcowe), jako nośników przekazu dla promocji inwestycyjnej,  

o Ale niekoniecznie opieranie na nich koncepcji marki gospodarczej, 

 Wykorzystywanie nieco bardziej rozbudowanych form promocyjnych dających możliwość 
wyeksponowania również „miękkich korzyści inwestycyjnych”, 

o Advertorial, artykuł sponsorowany w prasie branżowej itd., 

 Wykorzystanie w materiałach promocyjnych case studies – przykładów zrealizowanych 
przedsięwzięć, które dowodzą wiarygodności obietnicy marki gospodarczej OFAL, 

o Np. Stworzenie i działanie Inkubatora Przedsiębiorczości, 

 Spójny i zintegrowany charakter systemu działań promocyjnych, 
o Między innymi wykorzystanie wybranych motywów przewodnich (np. testimonial). 

8.3 Grupy docelowe 

Na podstawie przeprowadzonych badań, w szczególności wywiadów z kluczowymi podmiotami OFAL 
oraz przeprowadzanych w ramach prac nad strategią warsztatów, wyłonił się obraz najbardziej 
pożądanego w OFAL inwestora.  

CECHY IDEALNEGO INWESTORA: 

 Średnich rozmiarów 

 Inwestujący długoterminowo 

 Oferujący pracę dla wykształconych specjalistów 

 Zaawansowany technologicznie (wysokie przetwarzanie technologii) 
 Wdrażający innowacje 

 Dbający o środowisko 

 Angażujący się w życie lokalnej społeczności 

Przedstawione powyżej cechy charakteryzują inwestora idealnego, który najlepiej odpowiadałby 
oczekiwaniom społeczności lokalnej, przedsiębiorców i władz. Jednak należy mieć na uwadze 
istnienie bardzo dużej konkurencji w postaci sąsiadów OFAL, którymi są przede wszystkim duże 
miasta – Poznań i Wrocław, ale również miasta mniejsze, m.in. Gostyń, Kościan czy Śrem. Dlatego też 
należy dołożyć wszelkich starań aby przyciągać również innych inwestorów, mając oczywiście na 
uwadze cechy najbardziej pożądane.  

Niezbędne jest określenie grup docelowych działań promocyjnych. Wyróżnia się grupy bezpośrednie 
oraz pośrednie. Grupy bezpośrednie to takie,które są lub potencjalnie mogą być zainteresowane 
pozyskaniem terenów inwestycyjnych. Z kolei grupy pośrednie są to wszyscy, którzy będą odbiorcami 
kampanii. 
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Bezpośrednie grupy docelowe:  

 Inwestorzy polscy aktywnie poszukujący miejsca do inwestycji, 
 Inwestorzy zagraniczni aktywnie poszukujący miejsca do inwestycji,  
 Przedsiębiorcy polscy o potencjale inwestycyjnym,  
 Przedsiębiorcy zagraniczni o potencjale inwestycyjnym,  
 Przedstawiciele kadry zarządzającej.  

Pośrednie grupy docelowe: 

 Mieszkańcy OFAL,  
 Mieszkańcy województwa wielkopolskiego,  
 Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie OFAL, 
 Media, 
 Instytucje otoczenia biznesu istotne z punktu widzenia realizowanej kampanii. 

W związku z identyfikacją branż priorytetowych w Aglomeracji Leszczyńskiej prowadzenie działań 
promocyjnych skierowanych do tych grup sprzyjać będzie budowaniu specjalizacji OFAL i 
jednocześnie marki obszaru. Promocja adresowana do poszczególnych branż utrwali wśród 
przedsiębiorców, inwestorów czy nawet mieszkańców postrzeganie Aglomeracji jako obszaru 
wyspecjalizowanego. Branżami, którym mogą być dedykowane odrębne, specjalne działania są 
branże: 

 Przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 Metalowo-maszynowa, 

 Budowlana, 

 Informatyczna, 

 Przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

8.4 Narzędzia promocji 

Stosowanie różnorodnych narzędzi promocji ułatwi dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, a w 
szczególności do tego idealnego inwestora zdefiniowanego a początku Planu promocji. Nie istnieją 
narzędzia promocji zawsze przynoszące oczekiwane korzyści, ponieważ wszystko zależy od przekazu 
w nich zawartego, sposobu wykorzystania i poprawności wykonania. Dla OFAL zakłada się 
wykorzystanie ośmiu narzędzi promocji inwestycyjnej: 

 Folder inwestycyjny, 

 Film promocyjny, 

 Kampania internetowa, 

 Promocja prasowa, 

 Udział w targach, konferencjach i spotkaniach branżowych, 

 Organizacja targów, konferencji i spotkań branżowych, 

 Spotkania bezpośrednie, 

 Gadżety promocyjne. 

Działania promocyjne podzielić możemy na aktywne i pasywne. Aktywne polegają na aktywnym 
pozyskiwaniu inwestora, na poszukiwaniu przedsiębiorców, którzy potencjalnie (w przyszłości) 
mogliby być zainteresowani zainwestowaniem w OFAL. Pasywne z kolei zakładają, że to inwestor 
będzie interesował się znalezieniem terenu i wtedy trafi np. na stronę internetową OFAL. 
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W związku z dużą różnorodnością przedstawionych narzędzi i częstymi błędami popełnianymi 
podczas ich stosowania poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę każdego z nich. W 
szczególności uwzględniono ich grupy docelowe wraz z informacjami, które powinny zostać 
dostarczone adresatom z wykorzystaniem danego narzędzia. Działania powinny być wdrażanie w 
całym okresie obowiązywania Strategii według ustaleń własnych podmiotów odpowiedzialnych za 
promocję inwestycyjną OFAL. Harmonogram wdrażania działań promocyjnych zawarty jest w 
podrozdziale 6.5. 

8.4.1 Folder inwestycyjny 

Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi promocji inwestycyjnej są foldery inwestycyjne. 
Dystrybucja folderów prowadzona jest przede wszystkim na targach i konferencjach branżowych. 
Powinny być one również dostępne w Centrum Obsługi Inwestora, w urzędach gmin OFAL i innych 
instytucjach, w tym w instytucjach toczenia biznesu. Folder powinien zawierać takie informacje, jak: 

 Ogólna charakterystyka Aglomeracji Leszczyńskiej, ze szczególnym wskazaniem przewag 
konkurencyjnych, 

 Informacje o dostępnych terenach inwestycyjnych: 
o Lokalizacja (w formie mapy), 
o Uzbrojenie terenu, 
o Wielkość, 

 Informacje na temat zachęt inwestycyjnych, 

 Dane kontaktowe do jednostki odpowiedzialnej za obsługę inwestora. 

Wszelkie wizualizacje potencjalnej inwestycji uatrakcyjnią folder. Niezwykle ważna przy odbiorze 
folderu jest również szata graficzna, która powinna być zgodna z założoną identyfikacją wizualną. 
Formą zachęty inwestycyjnej możliwej do zastosowania z wykorzystaniem tego narzędzia jest krótkie 
opisanie success story przedsiębiorców, którzy zainwestowali w OFAL. 

8.4.2 Film promocyjny 

Dzięki multimedialnej prezentacji oferty inwestycyjnej film stanowi ciekawą prezentację oferty dla 
wszystkich grup docelowych. Film powinien zostać zamieszczony na stronie internetowej gmin oraz 
przedstawiany na targach, w których OFAL będzie brał udział. Optymalna długość filmu 
promocyjnego waha się w granicach od 45 sekund do 4 min. Film powinien zawierać takie informacje, 
jak: 

 Wskazanie przewag konkurencyjnych Aglomeracji Leszczyńskiej, 

 Zdjęcia lub filmy przedstawiające tereny inwestycyjne wykonane „z lotu ptaka”, 

 Wypowiedzi przedsiębiorców którzy zainwestowali w OFAL. 

Stworzenie dobrego filmu promocyjnego nie jest zadaniem łatwym, dlatego należałoby je powierzyć 
firmie specjalizującej się w projektach polegających na opracowaniu kampanii marketingowej dla 
sektora publicznego. 

8.4.3 Kampania internetowa 

Współcześnie bardzo duże znaczenie w promocji, w tym promocji terenów inwestycyjnych, odgrywa 
Internet. Promocyjna kampania internetowa może składać się z wielu elementów, może być 
prowadzona dla różnych grup docelowych i o różnym zasięgu. Przede wszystkim, promocja w sieci 
opierać się powinna na stworzeniu strony internetowej, na której będą zamieszczane informacje na 
temat: 



 

200 
Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

 Gospodarki OFAL, 

 Oferty inwestycyjnej OFAL,  

 Aktualności dotyczących terenów inwestycyjnych, 

 Inwestorów którzy już są obecni na terenie Aglomeracji. 

Strona powinna zawierać również materiały promocyjne, czyli wcześniej wspomniane filmy, foldery w 
wersji elektronicznej czy broszury. Odnośniki do tej strony powinny być zamieszczone na stronach 
internetowych wszystkich Partnerów. 

Innym elementem kampanii reklamowej jest umieszczanie banerów reklamowych na różnych 
stronach regionalnych i lokalnych, m.in. na stronach gazet instytucji rozwojowych (np. Agencje 
Rozwoju Regionalnego) czy na stronach gmin Partnerskich.  

8.4.4 Promocja prasowa 

Działania promocyjne w prasie powinny przede wszystkim opierać się na artykułach sponsorowanych, 
w których m.in. należałoby zamieścić wywiady z inwestorami w OFAL bądź artykuły na temat 
możliwości rozwoju poszczególnych branż w Aglomeracji. Promocja prasowa może również przyjąć 
formę reklam zachęcających do inwestowania w OFAL. To narzędzie można podzielić na kilka grup, 
pod względem obszaru oddziaływania – zarówno jeśli chodzi o terytorium jak i branże: 

 Prasa lokalna i regionalna o ogólnej tematyce np. „ABC”, „Głos Wielkopolski”, 

 Prasa krajowa finansowa i ekonomiczna, np.: „Puls Biznesu”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
„Forbes”, 

 Prasa branżowa krajowa i zagraniczna, np. „Nowy przemysł”, „Przemysł Spożywczy”, 
„Przegląd budowlany”. 

8.4.5 Udział w targach, konferencjach i spotkaniach branżowych 

Targi branżowe stają się coraz bardziej popularnym i coraz efektywniej wykorzystywanym 
narzędziem promocji. Uczestnictwo w tarach, czy też spotkaniach i konferencjach branżowych 
umożliwia bezpośrednie spotkanie z inwestorem, które pozwala osobiście przekazać najważniejsze 
informacje i zachęcić do zainteresowania się oferta inwestycyjną. Promocja taka trafia zarówno do 
inwestora aktywnie poszukującego terenów pod inwestycje, jak również do inwestora obecnie nie 
planującego rozszerzania działalności (z założeniem, że może w najbliższych latach rozpocząć 
poszukiwania). Nawiązane kontakty powodują z jednej strony wzrost zaufania, a z drugiej 
umożliwiają badanie potrzeb inwestorów różnych branż. Informacje zebrane na targach służyć 
powinny poprawie oferty inwestycyjnej i dostosowaniu pozostałych narzędzi promocji do oczekiwań 
grup docelowych. Niebagatelne znaczenie odgrywa również wygląd i estetyka stoiska, których 
zaprojektowanie powinno się powierzyć zewnętrznej, specjalizującej się w tym firmie.  

W związku ze zdefiniowaniem w OFAL pięciu branż priorytetowych poniżej wskazano najważniejsze 
krajowe i zagraniczne (głównie w krajach sąsiadujących z Polską) targi branżowe, na których możliwe 
jest nawiązywanie kontaktów z liczącymi się na rynku inwestorami. Warto również zwrócić uwagę na 
Międzynarodowe Targi Inwestycyjne MIPIM w Cannes (Francja) dedykowane samorządom i 
inwestorom. Celem targów jest umożliwianie samorządom z różnych krajów europejskich dotarcia do 
inwestorów.  

Branża Targi polskie Targi zagraniczne 
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Budowlana 

 Międzynarodowe Targi Maszyn 
Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu 
Specjalistycznego INTERMASZ, 
Poznań 

 Międzynarodowe Targi Budownictwa 
i Architektury Budma, Poznań 

 Targi Budowlane MUREXPO, 
Warszawa 

 Targi Budownictwa Interbud, Łódź 

 Międzynarodowe targi budowlane  
i wnętrzarskie „Warsaw Build”, 
Warszawa 

 Międzynarodowe targi budowlane 
i wyposażenia wnętrz BAUEN & 
WOHNEN, Salzburg (Austria) 

 Międzynarodowe targi budowlane 
FOR ARCH, Praga (Czechy) 

 Międzynarodowe targi budownictwa 
i technologii budowlanych BAUTEC, 
Berlin (Niemcy) 

Metalowo-
maszynowa 

 Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki 
TOOLEX, Sosnowiec 

 Salon Metalurgii, Hutnictwa, 
Odlewnictwa i Przemysłu 
Metalowego METALFORUM, Poznań 

 Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i 
Narzędzi STOM-TOOL, Kielce 

 Międzynarodowe targi technologii, 
innowacji i automatyki w przemyśle 
HANNOVER MESSE, Hanower 
(Niemcy) 

 Targi przemysłu metalowo-
maszynowego EMO, Hannover 
(Niemcy) 

 Międzynarodowe targi narzędzi 
i mocowań INTERTOOL KIEV, Kijów 
(Ukraina) 

Przetwórstwa 
rolno-

spożywczego 

 Międzynarodowe Targi Technologii 
Spożywczych Polagra-Tech, Poznań 

 Międzynarodowe Targi Mechanizacji 
Rolnictwa POLAGRA PREMIERY, 
Poznań 

 Międzynarodowe Targi Rolno-
Przemysłowe AGRO-TECH , 
Mininkowo 

 Targi Naturalnej Żywości NATURA 
FOOD, Łódź 

 Targi Rolno-Spożywcze AGROTEC, 
Ankara (Turcja) 

 Targi rolno-spożywcze Grüne Woche, 
Berlin (Niemcy) 

Informatyczna 

 Targi Informatyczne IT Future Expo, 
Warszawa/Wrocław 

 Mobile IT – Targi Rozwiązań i 
Technologii Mobilnych, Kraków 

 CEBIT - Międzynarodowe Targi 
Technologii Informatycznych i 
Telekomunikacyjnych, Hanower 
(Niemcy)  

 TSAM Europe, Londyn (Wielka 
Brytania) 

 Infosecurity Europe, Londyn (Wielka 
Brytania) 

Przetwórstwa 
tworzyw 

sztucznych 

 Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy, 
Poznań 

 PLASTPOL – Międzynarodowe Targi 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
Kielce 

 Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy 
EPLA, Kraków 

 K – Międzynarodowe Targi tworzyw 
sztucznych i gumy, Düsseldorf 
(Niemcy) 

Źródło: Opracowanie własne 

8.4.6 Organizacja targów, konferencji i spotkań branżowych 
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Obok udziału w targach, bardziej aktywną formą, sprzyjającą promocji obszaru, jest organizacja 
targów, konferencji i spotkań branżowych na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej. Ze względu na 
obecne niedostateczne wyposażenie w niezbędne w tym celu obiekty zaleca się współorganizowanie 
takich wydarzeń, z możliwością późniejszej rozbudowy zaplecza konferencyjnego a OFAL. Organizacja 
takich imprez stanowi narzędzie promocji, które równocześnie buduje markę obszaru i trafia do 
szerokiego grona odbiorców. Cykliczność targów daje możliwość systematycznego budowania 
wizerunku i wzrostu zainteresowania wśród przedstawicieli biznesu. Początkowo organizowane 
imprezy powinny mieć niewielki zasięg terytorialny, jednak z czasem dzięki zbieraniu doświadczenia 
możliwe będzie zwiększenie zasięgu. 

W organizacji targów można również uczestniczyć poprzez ich sponsorowanie. Umieszczenie logo 
OFAL i banerów reklamowych na materiałach promocyjnych, bądź dołączenie do materiałów folderu 
inwestycyjnego również jest dobrym sposobem na dotarcie do inwestora. Możliwe jest finansowanie 
całego przedsięwzięcia, co jednak wiąże się ze znacznymi kosztami. Dlatego też korzystnym 
rozwiązaniem jest dzielenie sponsoringu z innymi instytucjami bądź firmami prywatnymi.  

8.4.7 Spotkania bezpośrednie 

Bezpośrednie spotkania z inwestorami polegają na indywidualnych spotkaniach z przedstawicielami 
biznesu, bez pośredników. Wymagane jest wcześniejsze sporządzenie listy inwestorów, którzy 
potencjalnie mogą być zainteresowani zainwestowaniem w przyszłości, bądź już szukają dogodnych 
terenów inwestycyjnych. Spotkania mogą odbywać się na terenie Aglomeracji bądź w siedzibie 
danego przedsiębiorstwa.  

8.4.8 Gadżety promocyjne 

Współcześnie gadżety promocyjne stały się nieodłącznym elementem kampanii promocyjnych, 
wykorzystywanym zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Zalicza się do nich m.in. długopisy 
notesy, kalendarze itp., które posiadają logotypy promowanej instytucji wraz z np. adresami stron 
internetowych. Gadżety powinny stanowić uzupełnienie do innych narzędzi promocji. Mogą być 
rozdawane na targach, konferencjach, spotkaniach bezpośrednich lub czekać na inwestora w 
urzędach gminnych czy miejskich. W związku z długookresową użytecznością tych materiałów 
spowodują one trwałe zakorzenienie marki Aglomeracji w pamięci inwestora.  

8.4.9 Przykładowy harmonogram realizacji działań promocyjnych 

Realizacja działań przewidzianych w planie promocji terenów inwestycyjnych zakłada wcześniejszą 
konieczność realizacji wybranych projektów i działań przewidzianych w strategii rozwoju 
gospodarczego. Do najbardziej istotnych należą przygotowanie jednolitej i spójnej oferty terenów 
inwersyjnych OFAL (realizacja projektów w ramach Programu 2.2.4. Strategii Rozwoju 
Gospodarczego). W dalszej kolejności istotne będzie bez wątpienia powołanie i uruchomienie 
Centrum Obsługi Inwestora oraz przygotowanie strony internetowej prezentującej ofertę 
inwestycyjną OFAL (konieczność podjęcia decyzji odnośnie tego, czy powinna to być podstrona strony 
internetowej COI, czy też oddzielna strona internatowa dedykowana inwestycjom w OFAL). Poniżej 
przedstawiono przykładowy harmonogram realizacji działań opisanych w Planie Promocji Stref 
Inwestycyjnych. Ze względu na fakt, iż w momencie tworzenia niniejszego dokumentu projekt 
formowania się OFAL – zwłaszcza pod względem organizacji instytucjonalnej – wciąż trwał, 
harmonogram na ma charakter orientacyjny i przedstawia zakres działań rozpisany na kwartały w 
najbliższych trzech latach. 
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Nazwa działania 2015 2016 2017 

Opracowanie szczegółów koncepcji zintegrowanych działań promocji 
gospodarczej OFAL opartej na testimonialach                         

Identyfikacja przedsiębiorców i inwestorów gotowych wziąć udział w 
kampanii opartej na testimonialach                         

Przygotowanie folderu inwestycyjnego OFAL                         

Przygotowanie film promocyjnego OFAL                         

Przygotowanie strony internetowej zawierającej ofertę inwestycyjną OFAL                          

Realizacja kampanii internetowej                          

Realizacja działań promocyjnych w prasie                         

Udział w targach konferencjach i spotkaniach branżowych                         

Organizacja targów, konferencji i spotkań branżowych                         

Spotkania bezpośrednie                         

Przygotowanie gadżetów promocyjnych                         
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9 Zasady wdrażania strategii 

9.1 Zarządzanie procesem realizacji strategii 

Niniejsza strategia jest dokumentem bardzo szerokim, poruszającym wiele aspektów gospodarczego 
funkcjonowania OFAL, w związku z czym wymaga sprawnego systemu koordynacji wszystkich działań. 
Podstawą do zarządzania poszczególnymi projektami są karty projektów, które definiują jednostki 
odpowiedzialne za realizację projektu i podmiot, który tę realizację będzie monitorował. Oprócz tego 
potrzebne jest jednak zarządzanie całością dokumentu, pilnowanie harmonogramu i realizacji 
wszystkich projektów. W związku z tym konieczne jest wyznaczenie jednostki bądź grupy jednostek 
zajmującej się zarządzaniem procesem realizacji strategii. Możliwymi koordynatorami dokumentu są: 

 Urząd Miasta Leszno, 

 Leszczyńskie Centrum Biznesu, 

 Rada Partnerstwa, 

 Stały Społeczny Zespół Konsultacyjny – grupa osób reprezentujących różne instytucje. 

Powyżej wskazano jedynie sugerowane podmioty koordynujące dokument, jak to było w przypadku 
poszczególnych projektów (również przykładowe jednostki monitorujące i koordynujące). Podział 
realizacji działań w ramach projektów również jest przykładowy, Partnerzy powinni wypracować swój 
własny model i wspólnie dojść do porozumienia, kto będzie odpowiadał za dany zakres zadań.  

9.2 Monitoring i ewaluacja 

Działania monitorujące obejmują zebranie informacji i systematyczne sprawdzanie, czy realizacja 
danego projektu przebiega zgodnie z planem i czy założone na wstępie rezultaty są osiągane. Polega 
na ciągłym zbieraniu i analizie danych ilościowych i jakościowych. Monitoring wprowadza się w 
trakcie realizacji projektu, co ma na celu wykrycie i eliminację pojawiających się błędów. W związku z 
tym zapewnia on odpowiednią jakość przedsięwzięcia i jednocześnie jest niezbędnym materiałem 
stanowiącym podstawę do stworzenia obiektywnej i użytecznej ewaluacji projektu. 

Waz z monitoringiem powinny być prowadzone działania ewaluacyjne, które są niezbędnym 
elementem w procesie zarządzania strategicznego. Ewaluacja wykonywana jest okresowo, ma na 
celu ocenę całego projektu lub jego wybranego etapu. Są to badania, pozwalające na określenie 
jakości i stopnia, w jakim projekt został zrealizowany w odniesieniu do wcześniej przyjętych 
kryteriów. Pomaga ona w planowaniu kolejnych działań, dostarcza informacji o elementach 
wymagających usprawnienia i sposobu, w jaki należy to zrobić. Innymi słowy, polega na ocenie 
efektywności, skuteczności i oddziaływania projektu w zakresie celów założonych na początku. 
Wyróżnia się trzy rodzaje ewaluacji, w zależności od czasu jej realizacji: ex-ante (przed rozpoczęciem 
projektu), mid-term (podczas realizacji projektu) i ex-post (po zakończeniu projektu).  

Do monitoringu poszczególnych projektów posłużą wskaźniki zawarte w kartach projektów. Pozwolą 
one ocenić, czy realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z założeniami. Zadaniem ewaluacji będzie 
ocena skuteczności wskazanych działań. Analizie zostanie poddana efektywność alokacji zasobów, 
skuteczność realizacji strategii rozwoju gospodarczego i promocji oferty inwestycyjnej, trafność 
założonych celów w odniesieniu do problemów i potrzeb gospodarczych aglomeracji, trwałość 
efektów podjętych działań oraz wpływ zrealizowanych celów na sytuację gospodarczą Aglomeracji 
Leszczyńskiej.  
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Niezwykle istotna jest umiejętność dostrzeżenia problemów pojawiających się podczas realizacji 
projektów i szybkie reagowanie na nie. W przypadku identyfikacji podczas monitoringu znaczących 
problemów i otrzymania negatywnych wskaźników konieczne będzie podjęcie działań, które 
obejmować mogą nawet zmiany w dokumencie. Warto zaznaczyć, że działania związane z 
monitoringiem i ewaluacją powinny dotyczyć analizy sytuacji gospodarczej w OFAL ogółem. Możliwe 
jest przeprowadzenie działań w podziale na poszczególne jednostki, jednak powinny one mieć 
charakter uzupełniający, nie stanowić głównego przedmiotu prac.  

Wskazanie jednostek odpowiedzialnych za gromadzenie i analizę danych jest celowe – ułatwia 
monitoring wykonania działań zawartych w strategii. Głównymi podmiotami zaangażowanymi w ten 
proces powinny być podmioty publiczne – organizacje pozarządowe i sektor edukacji powinny pełnić 
rolę uzupełniającą przede wszystkim w ramach dziedzin, które ich dotyczą. Pracę ułatwiłoby 
założenie Komitetu Monitorującego. Jednocześnie uczytelniłoby zakres obowiązków. Komitet byłby 
odpowiedzialny za analizę wartości wskaźników i przygotowywanie okresowych raportów 
zawierających stan realizacji założonych celów strategicznych. W skład Komitetu mogą wejść: 

 Prezydent Miasta Leszna bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik, 

 Starosta powiatowy bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik, 

 Reprezentanci gmin Partnerskich, 

 Przedstawiciel COI, 

 Przedstawiciele IOB, 

 Przedstawiciele uczelni wyższych, 

 Eksperci zewnętrzni, 

 Osoba reprezentująca organizacje pozarządowe. 

Funkcję komitetu monitorującego może pełnić jednocześnie jednostka koordynująca wdrażanie 
strategii, wskazana w poprzednim podrozdziale. Takie połączenie kompetencji zapewni spójność 
zarządzania strategią. W kompetencji komitetu powinno być również monitorowanie zmieniającej się 
rzeczywistości, pod względem możliwej aktualizacji strategii.  

9.3 Aktualizacja strategii 

Strategia rozwoju gospodarczego nie jest dokumentem „zamkniętym”. Możliwe, a nawet konieczne 
jest bieżące aktualizowanie jej zapisów w celu lepszego dostosowania do zmieniającej się 
rzeczywistości. Istnieje możliwość wystąpienia nieprzewidzianych warunków zewnętrznych, które 
wymuszą zmianę zapisów. Mogą wynikać one m.in. ze zmian polityki krajowej i europejskiej czy 
wystąpienia nagłych zmian w gospodarce OFAL, np. na rynku pracy (wycofanie się dużego inwestora i 
in.). Należy założyć również, że wskazane w kartach projektów wartości docelowe wskaźników mogą 
zostać osiągnięte znacznie wcześniej niż założono, bądź też z przyczyn zewnętrznych nie będą 
możliwe do osiągnięcia. W związku z tym strategia ma charakter otwarty i może, a nawet powinna, 
podlegać aktualizacjom.  

W związku z długą perspektywą czasową dla strategii (do 2030 r.) należy założyć przeprowadzanie 
okresowych aktualizacji co 5 lat. Aktualizacji powinny podlegać w szczególności takie elementy jak: 

 Problemy społeczno-gospodarcze aglomeracji – należy zbadać, czy nie pojawiły się nowe, 
bądź czy ich natężenie nie uległo zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu); 

 Wartości wskaźników docelowych – czy są możliwe do realizacji, bądź czy nie zostały już 
zrealizowane; 
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 Harmonogram realizacji – możliwe, że część założonych działań nie zostanie zrealizowana w 
wyznaczonym terminie, co wpłynie na inne projekty z nimi powiązane; 

 Źródła finansowania – istnieje możliwość pojawienia się nowych źródeł pozyskania funduszy, 
bądź niemożność pozyskania ich ze źródeł wskazanych w strategii. 

Możliwe jest wystąpienie konieczności aktualizacji również innych elementów strategii, których nie 
można przewidzieć. Dlatego też strategia powinna pozostać dokumentem otwartym, możliwym do 
bieżącej aktualizacji. 
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10 Załączniki 

10.1 Załącznik 1 – Audyt terenów inwestycyjnych 
10.2 Załącznik 2 – Raport z CATI 
10.3 Załącznik 3 – Raport z konsultacji społecznych 


