
Tarnów, 21.11.2022

Szanowny Pan Grzegorz Puda
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Szanowny Panie Ministrze,

W dniach 19-21 X 2022 w Krynicy odbywało się międzynarodowe wydarzenie łączące świat biznesu, 
nauki, samorządu i polityki „Krynica Forum 2022 – Wzrost i Odbudowa”. W ramach ścieżki 
tematycznej „Gospodarka Zmiany” poświęconej współczesnym przemianom społeczno-
gospodarczym w kraju odbył się panel p.t. „Polaryzacyjno-dyfuzyjna niesprawiedliwość – czas na 
rozwój Małopolski wschodniej (Nowy Sącz, Tarnów)”. 

Panel ten poświęcony był problemowi wewnątrzregionalnych dysproporcji rozwojowych w 
Województwie Małopolskim.  Podczas gdy wartość PKB per capita dla regionu metropolitalnego 
Krakowa znacząco przewyższa średnią dla kraju to w pozostałych podregionach województwa 
wartość wskaźnika plasuje się na poziomie od 74% (podregion oświęcimski) aż do niespełna 57% 
(podregion nowotarski). Szczególnie niekorzystna sytuacja jest w podregionach położonych we 
wschodniej części województwa Małopolskiego tj. tarnowskim (63%), nowosądeckim (66%) i 
wspomnianym nowotarskim. Wskaźniki te plasują w. w. podregiony wśród 9 najsłabszych 
gospodarczo podregionów Polski  z której to dziewiątki wszystkie pozostałe podregiony znajdują się 
w województwach objętych wsparciem dedykowanym Polsce Wschodniej. Niskiej wartości PKB na 
mieszkańca towarzyszą inne niekorzystne wskaźniki jak niewielka wysokość nakładów inwestycyjnych 
na mieszkańca czy deficyty w wyposażeniu w infrastrukturę wyższego rzędu Tarnowa i Nowego Sącza 
względem innych ośrodków miejskich o porównywalnej wielkości. Niestety z uwagi na wysoką 
średnią wartość PKB per capita dla Województwa Małopolskiego (znacznie zawyżoną przez Krakowski 
Region Metropolitalny) podregiony tarnowski, nowosądecki i nowotarski pozbawione są wsparcia 
adekwatnego do potrzeb, i pod względem wskaźników gospodarczych coraz bardziej odstają od 
średniej krajowej. Przypadek Województwa Małopolskiego choć obok Województwa Mazowieckiego 
jest najbardziej jaskrawym przykładem wewnątrzregionalnych dysproporcji rozwojowych to nie jest 
jedynym. W całej Polsce obserwujemy zjawisko „uciekających” gospodarczo regionów 
metropolitalnych i zostającej coraz bardziej w tyle „prowincji”. 

Dlatego jako uczestnicy panelu p.t. „Polaryzacyjno-dyfuzyjna niesprawiedliwość – czas na rozwój 
Małopolski wschodniej (Nowy Sącz, Tarnów)” zwracamy się z apelem o wypracowanie rozwiązań 
które wsparłyby rozwój całych podregionów tarnowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego – jako 
podregionów o strukturze społeczno-gospodarczej odpowiadającej regionom Polski Wschodniej (np. 
poprzez podział Województwa Małopolskiego na dwie jednostki NUTS-2), a w dalszej perspektywie 
rozważenie głębszej reformy polityki rozwoju kraju która uwzględniałaby narastające dysproporcje 
wewnątrz województw na terenie których znajdują się silne ośrodki metropolitalne. 
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