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OPINIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 

 

Dokument zawiera inwentaryzację poziomu różnych obszarów działalności 

społeczno-gospodarczej oraz zasobów społeczno-ekonomicznych regionów.  

Województwo lubelskie należy do najbardziej opóźnionych w rozwoju gospodarczym 

i zaniedbanych pod względem inwestycyjnym i infrastrukturalnym regionów Polski. 

Charakteryzuje się najniższym poziomem produktywności i innowacyjności oraz konsumpcji. 

Lubelszczyzna nie tylko jest zagrożona marginalizacją ekonomiczną i społeczno-

ekonomiczną, ale osiągnęła już najwyższy stopnień tej marginalizacji. 

Lublin jako jedyne miasto wojewódzkie w Polsce nie posiada jeszcze szybkiego 

połączenia drogowego i kolejowego ze stolicą i resztą kraju. Pomimo dużych tradycji Lublina 

jako ośrodka akademickiego (Lublin był jedynym miastem z siedzibą dwóch znaczących 

w kraju uniwersytetów), Lubelszczyzna należy do regionów o najniższym wskaźniku osób 

z wyższym wyksztalceniem. Brak perspektyw dla wykształconych kadr powodował i dalej 

jest przyczyną masowej migracji młodych i efektu „wymywania” zasobów kapitału ludzkiego. 

Należymy do regionów o najwyższym wskaźniku ubóstwa.  

 Wskazane w dokumencie wyzwania winny być zespołem kryteriów i drogowskazem 

skuteczniejszych działań na szczeblu krajowym w zakresie pobudzenia gospodarczego 

i zahamowania niekorzystnych zjawisk regionalnych. Programy adresowane do regionów 

szczególnie zaniedbanych (Program Polska Wschodnia+ i Program 2020+), nie przyniosły 

i wszystko wskazuje, że - przy dotychczasowej polityce - nie przyniosą oczekiwanych 

efektów. Są one bowiem rozproszone i nie uwzględniają specyfiki i atutów regionów. Należy 

zmienić politykę państwa w zakresie dystrybucji wypracowanych „zysków”. Niewielkie 

dochody budżetów gmin na obszarach słabo rozwiniętych gospodarczo i o znaczącym 

udziale rolnictwa, nie zapewnią nie tylko pobudzenia, ale nawet utrzymania i tak niskiego 

poziomu społeczno-gospodarczego oraz dalszej ich degradacji. 

 Lubelszczyzna żąda nie tylko deklaracji aktywniejszej roli państwa w kształtowaniu 

procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego, ale i legitymizacji określonych działań.  
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 Żądamy wprowadzenia zmiany w projekcie KSRR 2030 w punkcie Cel 1. 

„Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym 

i przestrzennym” poprzez dodanie punktu 1.4 o treści: „Wdrożenie Planu dla 

Lubelszczyzny uwzględniającego determinanty rozwoju i rewitalizacji regionu”. 

 

 Jesteśmy przekonani,  iż potencjał Lubelszczyzny (materialny, naukowy i kulturalny, 

oraz dziedzictwo historyczne i położenie geograficzne) oraz z drugiej strony – poziom jej 

aktualnej zapaści społeczno-ekonomicznej, są wystarczającymi kryteriami ujęcia naszego 

regionu jako Obszaru Strategicznej Interwencji Państwa.  

 

Zbyt krótki czas na wyrażenie opinii wskazany przez Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju, uniemożliwia aktualnie sprecyzowanie szczegółowej propozycji na rzecz naszego 

regionu. Wyrażamy przekonanie o konieczności sporządzenia na poziomie województwa 

lubelskiego Planu dla Lubelszczyzny, przy realizacji którego Wojewódzka Rada Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego deklaruje pełne wsparcie i konsultacje na każdym 

etapie jego tworzenia.  

Jednocześnie żądamy, aby Plan ten stał się częścią Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030, która jest przedmiotem niniejszej opinii.  

 Z uwagi na krótki czas, który został nam wyznaczony, załącznikiem do niniejszej 

Opinii są wszystkie pisemne opinie członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego: NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Lewiatan oraz Business 

Centre Club.  
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Lublin, dnia 15 marca 2019 r.  

PRZEWODNICZĄCY 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 
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