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Abstract 
 

The paper presents the results of research on the integration of the various dimensions of 
development in the Polish provinces with particular emphasis on territorial capital and territorial 
cohesion. The paper presents to what extent and how the Polish regions (voivodship) managed to 
achieve territorial cohesion paradigm combining spatial development and socio-economic 
development. It is based on the results of a survey conducted with the services responsible for the 
broader development of the regions (mostly departments of the Marshal Offices). 
The study found that the representatives of regional authorities, have a relatively good understanding 
of the issues of territorial cohesion, but their understanding of the concept is generally narrower than 
the theoretical studies. Many of them considered territorial cohesion not as a separate goal but as a 
vehicle of achieving to social and economic cohesion. 
While at the conceptual level (defining territorial cohesion) most regions have emphasized the role of 
endogenous growth factors, this has been slightly abandoned at the policy programming stage. In 
programming of intraregional policies the more traditional approach dominates. Regions usually 
delimitate different types of areas. This takes place generally on the basis of negative criteria (e.g. 
problem areas). Characteristic is the lack of an integrated approach. Territory is not treated as a way 
of policy integration or as a chance to overcome sectoral divisions. It is rather a tool to achieve other 
goals. But the study also, shows the evolution of the approach (forced mainly by EU regulations), 
which gives rise to a better policy integration with regard to various types of territories at the 
regional level. 
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Abstrakt 

 
Niniejszy raport prezentuje wyniki badań nad integrowaniem różnych wymiarów rozwoju w polskich 
województwach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzennych, czyli kapitału terytorialnego. 
Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: na ile i w jaki sposób w polskich województwach udało się w 
ramach paradygmatu spójności terytorialnej łączyć rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy. 
Raport jest efektem badania ankietowego przeprowadzonego ze służbami odpowiedzialnymi za 
szeroko rozumiany rozwój województw (z reguły były to departamenty Urzędów Marszałkowskich). 
Studium dowodzi, iż przedstawiciele władz regionalnych, wykazują relatywnie dobrą orientację w 
problematyce spójności terytorialnej, ale ich rozumienie pojęcia jest na ogół węższe niż w 
opracowaniach teoretycznych. Nierzadko jednak spójność terytorialna nie jest rozumiana jako cel, 
lecz jako proces dążenia do osiągnięcia spójności społeczno-ekonomicznej. Na poziomie definicji 
większość województw zgodnie podkreśla rolę endogenicznych czynników wzrostu określając 
terytorium w kategoriach pozytywnych. Przy prowadzeniu polityki intraregionalnej, dominuję 
podejście bardziej tradycyjne. Regiony sprowadzają często wewnętrzną politykę przestrzenną do 
wyznaczenia różnego rodzaju obszarów. Co więcej wyznaczenie przeważnie odbywa się w oparciu o 
kryteria negatywne (nawiązujące do dawniej wydzielanych obszarów problemowych). Bardzo 
charakterystyczny jest również brak podejścia integracyjnego. Terytorium nie jest traktowane, jako 
podmiot polityki zintegrowanej, a zarazem szansa na przezwyciężenie podziałów sektorowych. Jest w 
tym kontekście raczej narzędziem. Jednocześnie widoczna jest jednak ewolucja podejścia, która, 
nawet, jeżeli jest do pewnego stopnia wymuszona regulacjami Unii Europejskiej, daje podstawy do 
bardziej terytorialnej polityki na poziomie regionalnym. 
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Słowa kluczowe:  zintegrowany rozwój terytorialny, kapitał terytorialny, spójność 

terytorialna  
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1. Wprowadzenie 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań nad integrowaniem różnych wymiarów rozwoju w 

polskich województwach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzennych, czyli 

kapitału terytorialnego. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: na ile i w jaki sposób  

w polskich województwach udało się w ramach paradygmatu spójności terytorialnej łączyć 

rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy. Efektem tego mariażu jest wrażliwa 

terytorialnie polityka intraregionalna, będąca jednym z głównych wyrazów poważnego 

traktowania paradygmatu spójności terytorialnej. Oznacza ona po pierwsze wzięcie pod 

uwagę kapitału terytorialnego, jako aktywa i uwarunkowania rozwoju i dostosowania do 

niego interwencji władz publicznych, tj. dezuniformazację tej interwencji w przestrzeni celem 

poprawy efektywności osiągania założonych celów publicznych (np. wzrostu PKB czy 

włączenia społecznego) i po drugie badania skutków tej interwencji na zmiany kapitału 

terytorialnego. Jest to więc nieustanny proces iteracyjny którego istotą jest synergia różnych 

typów interwencji publicznej wobec danego obszaru (terytorium). Polityki wpływają na 

kapitał terytorialny, ten ulega zmianie i wymaga modyfikacji polityk. W warunkach polskich 

najbliżsi temu modelowi jesteśmy na poziomie regionalnym i tu zgromadzone zostały duże 

doświadczenia w zakresie integracji polityk rozwojowych. Na szczeblu krajowym, pomimo 

wysiłków zmierzających do prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju, wciąż silne są 

tendencje sektorowe. Stąd raport ten skupia się na polskich województwach. Składa się on  

z czterech części. W pierwszej prezentowana jest analiza rozumienia i konceptualizacji 

kategorii spójności terytorialnej przez samorządowe władze i administrację wojewódzką. 

Druga przedstawia praktyki integrowania polityki rozwojowych na poziomie regionalnym. 

Trzecia dotyczy efektów, tj. stopnia przestrzennej dezuniformizacji intraregionalnych polityk i 

analizuje znaczenie czynników terytorialnych w tym procesie (głównie kluczy terytorialnych). 

Czwarta prezentuje osiągnięcia regionów i tzw. sprawdzone praktyki mogące być 

przedmiotem upowszechniania odnośnie integrowania polityki rozwoju.  

Raport jest efektem badania ankietowego przeprowadzonego ze służbami odpowiedzialnymi 

za szeroko rozumiany rozwój województw. Z reguły były to departamenty Urzędów 

Marszałkowskich, ale również Biura Regionalne odpowiedzialne za rozwój społeczno-

ekonomiczny lub przestrzenny. Opinie te zostały zderzone z wypowiedziami ekspertów,  
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tj. pracowników nauki zajmujących się tymi zagadnieniami w pracy badawczej. Ankiety (wzór 

w załączniku A) zostały przeprowadzone na zasadzie osobistych spotkań. Dzięki temu pytania 

mogły mieć charakter otwarty. Istniała bowiem obawa, iż w tak złożonej kwestii ankieta 

zamknięta mogłaby „naprowadzać” interlokutorów na pewne rozwiązania, a chodziło o 

przebadanie ich rzeczywistej wiedzy i opinii na ten temat. Jedynie ankieterzy mieli do 

dyspozycji przykłady możliwych odpowiedzi, tak, aby udało się uniknąć całkowitego 

pomijania przez respondentów kwestii uznanych przez twórców ankiety za ważne z punktu 

widzenia celu badania. Ankietą objęto wszystkie województwa (kwantyfikacja wyników była 

możliwa jedynie dla 15 województw). Odpowiedzi uzyskano tylko od 2 pracowników nauki. 

Lista respondentów znajduje się w załączniku A. 

2. Rozumienie spójności terytorialnej przez władze samorządowe polskich 

województw oraz stosowanie pojęcia w dokumentach strategicznych 

Rozumienie pojęcia spójność terytorialna, a zarazem odniesienia w dokumentach 

regionalnych nie jest jednolite. Pierwszym elementem różnicującym jest postrzeganie 

spójności terytorialnej bądź to jako procesu, a nawet narzędzia osiągania celów, bądź też 

jako pewnego idealnego stanu docelowego (konstrukcja teoretyczna do której powinniśmy 

dążyć; zgodnie z definicją Markowskiego 2009). W polskich regionach dominuje jednak 

podejście pierwszego rodzaju.  

Druga wyraźna dychotomia sprowadza się do różnego akcentowania problemu 

wyrównywania różnic społeczno-ekonomicznych oraz wspierania endogenicznych czynników 

rozwoju. Większość województw opiera definicję na obu tych zagadnieniach. Część z nich 

traktuje jednak spójność terytorialną jako, w pewnym sensie, tożsamą ze spójnością 

społeczno-ekonomiczną, z tym tylko, że jest ona osiągana innymi środkami  

(z wykorzystaniem własnych potencjałów). W innych wypadkach na pierwszy plan wysuwane 

jest samo zagadnienie czynników endogenicznych oraz różnicowania polityki przestrzennej 

na różnych terytoriach. Najczęściej w każdym z województw wymieniane było jednocześnie 

kilka elementów kształtujących rozumienie spójności terytorialnej (częstotliwość ich 

podawania przedstawiono tabeli 1). Dopiero ich wzajemne zestawienie determinowało 

postrzeganie problemu.  
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 Tabela 1. Elementy wykorzystane w definiowaniu spójności terytorialnej 

Element definiujący Liczba województw 
powołujących się Rozwój w oparciu o czynniki endogeniczne 11 

Wyrównywanie dysproporcji społeczno-gospodarczych 8 

Obszary funkcjonalne i terytorialne różnicowanie polityk 7 

Spójność funkcjonalna, powiązania i dostępność przestrzenna 7 

Łączenie potencjałów i budowanie tożsamości regionalnej 4 

Usługi pożytku publicznego i ich dystrybucja 3 

 
Odnosząc się do najczęściej pojawiających się sposobów interpretacji spójności terytorialnej 

(Szlachta i Zaucha 2010) należy uznać, że polskie regiony rozumieją je przede wszystkim jako 

sposób planowania i rozwoju uwzględniający kapitał (potencjał) terytorialny, sieć osadniczą, 

regiony i ich powiązania. W pewnym stopniu w odpowiedziach pojawia się także podejście 

narzędziowe, głównie poprzez wskazanie regionów funkcjonalnych jako odrębnych 

podmiotów polityki prowadzonej w województwach. Uwzględnienie obszarów  

o niekorzystnych cechach geograficznych pojawia się zaledwie w jednej odpowiedzi. 

Z elementów definiujących Medeirosa (2011) najczęściej wskazywane jest wyrównywanie 

różnic społecznych i gospodarczych w przestrzeni i, w drugiej kolejności, pośrednio, 

ulepszenie procesu zarządzania terytorialnego (poprzez odwołanie do regionów 

funkcjonalnych). Jednocześnie rozmówcy rzadko odwoływali się do równowagi 

środowiskowej, policentrycznego systemu miejskiego, a także współpracy w zarządzaniu.  

W części wypowiedzi widać nawiązania do definicji z polskich dokumentów rządowych 

(potencjały endogeniczne), a także do ścieżki interpretacyjnej Gorzelaka (2009) 

podkreślającego czynnik funkcjonalny (integracyjny), jako ważniejszy od czynnika 

wyrównawczego. Jest przy tym charakterystyczne, że regiony nie postrzegają tych podejść 

jako alternatywne. Jednocześnie wskazywane są powiązania funkcjonalne oraz 

wyrównywanie dysproporcji, jako elementy łącznie definiujące spójność terytorialną. Należy 

także podkreślić, że w odpowiedziach nie pojawiają się elementy wskazujące na rolę 

integracyjną spójności terytorialnej (jej, postulowana czasem nadrzędność względem polityk 

sektorowych).  

Odnosząc odpowiedzi do zawartości znaczeniowej spójności terytorialnej zawartej w eseju 

ARL (Bohme et al. 2008), należy ponownie stwierdzić, że respondenci dostrzegli tylko 

niektóre spośród wymienionych tam komponentów. Były to potencjały endogeniczne oraz 

równy dostęp do infrastruktury i usług. Jednocześnie w podawanych definicjach trudno 

znaleźć jednoznaczne uznanie samego zróżnicowania terytorialnego jako aktywa 
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rozwojowego. Brak tam również elementu powiązań zewnętrznych regionu (wpływ na inne 

terytoria oraz wpływ polityk sektorowych). Pomijane są elementy zarządzania związane  

z wydobywaniem tzw. ukrytej wiedzy. 

Na odrębną uwagę zasługuje natomiast pojawienie się w podawanych definicjach, 

wszystkich praktycznie kluczy terytorialnych zdefiniowanych przy próbach terytorializacji 

dokumentu Europa 2020 (Zaucha i in. 2014). W części odpowiedzi bezpośrednio wymieniane 

są regiony funkcjonalne, powiązania sieciowe, dostępność transportowa i usługi pożytku 

publicznego.  

W prawie wszystkich pojawia się element zasobów terytorialnych. Należy sądzić, że 

opracowania odnośnie kluczy terytorialnych nie były znane decydentom wojewódzkim. Tym 

samym badanie kwestionariuszowe stanowi raczej dowód trafności przyjętej wówczas 

koncepcji, zwłaszcza w jej operacyjnym rozumieniu. 

Reasumując należy stwierdzić, że przedstawiciele władz regionalnych, wykazują relatywnie 

dobrą orientację w problematyce spójności terytorialnej, ale ich rozumienie pojęcia jest na 

ogół węższe niż w opracowaniach teoretycznych. Sama niejednoznaczność podawanych 

definicji jest przy tym do pewnego stopnia odzwierciedleniem braku jednolitości na poziomie 

teoretycznym oraz europejskim. Można przyjąć, że spójność terytorialna na ogół poprawnie 

kojarzona jest z prowadzeniem odpowiednio ukierunkowanej polityki przestrzennej oraz  

z wykorzystaniem czynników endogenicznych. Wąskie rozumienie pojęcia jest do pewnego 

stopnia zdeterminowane jego wykorzystaniem w projektach i programach Unii Europejskiej. 

Jednocześnie w tle przytaczanych definicji pojawiają się cele nadrzędne o charakterze 

egalitarystycznym (wyrównywanie różnic w rozwoju i poziomie życia). Stawia to, w jakimś 

sensie, spójność terytorialną na pozycji służebnej względem spójności społecznej  

i ekonomicznej.  

Jako cechy specyficzne rozumienia pojęcia spójność terytorialna przez polskie województwa 

(względem opracowań teoretycznych, a także względem dokumentów europejskich) 

wskazać należy m.in.: 

 bardzo ograniczone odwołania do środowiska naturalnego, jako komponentu spójności 

terytorialnej; 
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 częste podkreślanie elementu powiązań, ale prawie wyłącznie w kontekście rozwoju 

infrastruktury, ale już nie samej intensyfikacji interakcji, a tym bardziej współpracy między 

jednostkom i rozwoju układów sieciowych; 

 częste, choć nie zawsze bezpośrednie, odwoływanie się do wyrównywania różnic 

pomiędzy regionami jako wartości nadrzędnej; 

 brak odniesień do rozwoju policentrycznego. 

W ostatnim przypadku jest to z pewnością konsekwencją poziomu geograficznego, na jakim 

przeprowadzone było badanie (policentryzm częściej definiowany jest na poziomie 

krajowym), mimo to uwagę zwraca brak odwołań do wzmacniania innych ośrodków  

w regionie (poza stolicą województwa). Równoważnie rozwoju opiera się raczej na 

niwelowaniu tradycyjnej dychotomii centrum – peryferie, przy czym peryferie utożsamiane 

są z obszarami wiejskimi i ewentualnie małymi miastami. Na rolę powiązań funkcjonalnych 

oraz dostępności zdecydowanie częściej uwagę zwracano w województwach otaczających 

główne ośrodki metropolitalne. Trudno jest natomiast wskazać inne prawidłowości 

regionalne różnicujące sposób rozumienia spójności terytorialnej. 

Pomimo opisanych wyżej różnic w definiowaniu, a nawet rozumieniu pojęcia spójności 

terytorialnej większość województw deklaruje ich wykorzystanie w regionalnych 

dokumentach strategicznych (porównaj tabela 2). W przypadku Strategii Rozwoju do 

spójności terytorialnej odwołują się wszystkie województwa, w przypadku planu 

zagospodarowania nawiązania do terminu nie występują tylko w jednym przypadku 

(województwo lubuskie, gdzie plan będzie zmieniany). W przypadku Regionalnych 

Programów Operacyjnych oraz Kontraktów Terytorialnych, brak odwołań zadeklarowały 

odpowiednio 3 i 4 województwa. W kilku przypadkach pytanie odnośnie Kontraktu 

Terytorialnego uznano za przedwcześnie postawione. 

W strategiach rozwoju spójność terytorialna pojawia się najczęściej w kontekście 

wyznaczania Obszarów Funkcjonalnych (OF) oraz Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). 

W kilku przypadkach jest ona wymieniana wśród celów strategicznych lub wyzwań 

rozwojowych. W innych termin używany jest jedynie przy nawiązywaniu do dokumentów 

krajowych (KPZK 2030) i/lub europejskich. Równolegle niektórzy respondenci stwierdzili, że 

w strategiach znajduje się termin spójności przestrzennej, który do pewnego stopnia może 

być utożsamiany ze spójnością terytorialną. Spośród kluczy terytorialnych w odpowiedziach 
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najczęściej pojawiała się dostępność transportowa i usługi pożytku publicznego. 

Odpowiadający wymieniali je jako skojarzone w Strategiach z pojęciem spójności 

terytorialnej. 

W przypadku planów zagospodarowania przestrzennego, część respondentów twierdziła 

wręcz, że cały dokument dotyczy właśnie spójności terytorialnej. W kilku innych termin 

wymieniany był na poziomie celów. W przeciwieństwie do strategii pojawiają się także 

odpowiedzi nawiązujące do potencjałów endogenicznych. W kilku województwach spójność 

terytorialna utożsamiana jest z rozwojem infrastruktury transportowej, tylko w jednym 

pojawiają się odniesienia do sieci ekologicznych. W zapisach Regionalnych Programów 

Operacyjnych widoczne jest bardziej bezpośrednie odniesienie do dokumentów oraz języka 

Unii Europejskiej. W kontekście spójności terytorialnej wymieniany jest dokument Europa 

2020, wkluczenie społeczne, a także indeks rozwoju społecznego (HDI). Termin umieszczany 

jest na poziomie celów lub osi rozwojowych. Respondenci najczęściej nie precyzują roli 

spójności terytorialnej w kontraktach terytorialnych, uważając, że dokumenty nie są gotowe. 

Istniejące komentarze wskazują jednak na jej traktowanie jako zasady pierwotnej służącej 

sporządzaniu dokumentu.  

Tabela 2. Wykorzystanie pojęcia spójności terytorialnej w dokumentach strategicznych regionów 
Województwo Strategii Rozwoju 

województwa 
Plan 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

RPO Kontrakt 
terytorialny 

dolnośląskie X X X X 

kujawsko-pomorskie X X X X 

Lubelskie X X X X 

lubuskie 
X (-) (-)  (-)  

łódzkie X X X X 

małopolskie X X (-)  X 

mazowieckie X X X X 

opolskie X X X X 

Podkarpackie X X X X 

podlaskie X X X X 

pomorskie X X X (-)  

śląskie X X X X 

świętokrzyskie X X X X 

warmińsko-mazurskie 
X X (-)   (-) 

wielkopolskie X X X X 

zachodniopomorskie X X X  (-) 

Liczba województw 16 15 13 12 
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Reasumując można przyjąć, że pojęcie spójności terytorialnej często pojawia się  

w analizowanych dokumentach, ale jego rola jest niezwykle zróżnicowana (od jednego  

z celów strategii, po umieszczenie w „słowniczku’). Po części jest to z pewnością związane  

z czasem powstania tekstów. W starszych planach lub strategiach termin jest najczęściej 

tylko wzmiankowany, w nowszych odgrywa nieraz istotna rolę. Jednocześnie widoczne jest, 

że autorzy różnie postrzegali spójność terytorialną i że miało to wpływ na miejsce i kontekst 

jej zastosowania.  

Względem podawanych w wywiadach definicji spójności, w dokumentach widzimy mniejsze 

eksponowanie roli potencjałów endogenicznych (być może są one trudne do określenia na 

poziomie operacyjnym). W to miejsce spójność terytorialna częściej urasta do roli ogólnego 

celu lub zasady rozwojowej. Z drugiej strony częściej jest też utożsamiana z wydzielaniem 

obszarów funkcjonalnych i obszarów strategicznej interwencji (podejście narzędziowe).  

3. Paradygmat polityki ukierunkowanej terytorialnie 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na poziomie UE (NTCCP1) przyjęto, iż place-

based policy, tj. paradygmatu polityki ukierunkowanej terytorialnie2 stanowi kluczową 

metodę integrowania polityki rozwoju wobec terytorium. Paradygmat ten został dobrze  

opisany w literaturze przedmiotu (Barca 2009, Zaucha i in. 2014), w tym miejscu więc 

zostanie on tylko przywołany. W literaturze przedmiotu i wśród praktyków wyróżnia się 

następujące najważniejsze uniwersalne elementy podejścia ukierunkowanego terytorialnie: 

1. uznanie terytorialnej różnorodności w osiąganiu ogólnych celów rozwojowych, tj. potrzeby 

rożnych sposobów osiągania celów rozwojowych i odmiennych priorytetów dla 

poszczególnych części terytorium, tj. „miejsc”. 

2. instytucje: 

 mające kompetencje prawne lub zdolność do koordynowania, harmonijnego 

ukierunkowywania rozwoju rożnych „miejsc” (ponadlokalne instytucje i inni aktorzy gry 

rozwojowej); 

                                                
1 Sieć krajowych punktów kontaktowych ds. spójności terytorialnej. 

2 Przyjęto oficjalne tłumaczenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obecnie Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju. 
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 mające kompetencje prawne lub zdolność do ukierunkowywania, wpływania lub sterowania 

rozwojem danego „miejsca” (lokalne instytucje i inni aktorzy gry rozwojowej); 

 umiejące ocenić wpływ własnych działań na działanie innych podmiotów i wpływ działań 

innych podmiotów na rozwój danego miejsca. 

3. wiedza: 

 na temat ogólnego kontekstu rozwojowego, tj. celów i priorytetów rozwojowych dla 

wszystkich „miejsc” oraz najlepszych sposobów ich realizowania i monitorowania postępu  

w tym zakresie; 

 na temat specyfiki rozwojowej danego miejsca (kapitał terytorialny, inny rodzaj 

lokalnego/regionalnego potencjału itd. 

4. instytucjonalne ramy dialogu wielu podmiotów (wraz z instrumentami), wypełnione 

prawdziwym dialogiem między różnymi osobami/instytucjami zajmującymi się rozwojem 

opisanymi powyżej. 

 
Rysunek 1. Najważniejsze elementy podejścia ukierunkowanego terytorialnie 
Źródło: Szlachta J., Zaucha J. (2012) For an enhanced territorial dimension of the Cohesion Policy in Poland in 
the 2014–2020 period. Instytut Rozwoju, Dokument roboczy 002/2012/(06) 
 

W badaniu stopnia wykorzystania paradygmatu polityki ukierunkowanej terytorialnie przez 

polskie regiony skoncentrowano się na następujących elementach: (i) wiedzy o regionie  

i sposobach dzielenia się nią z pozostałymi interesariuszami, (ii) pozostałych warunkach 
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wstępnych dialogu terytorialnego, i na (iii) samym dialogu, tj. jego ramach instytucjonalnych 

i instrumentach, barierach i niezbędnych usprawnieniach. 

3.1 Wiedza 

Terytorialne kierunkowanie polityk (czy to prowadzonych przez władze centralne, czy też 

władze regionalne lub lokalne) wymaga rzetelnej wiedzy o danym terytorium o jego 

problemach i szansach rozwojowych oraz o mechanizmach rozwoju lub stagnacji. Wiedza ta 

jest pierwszym i kluczowym warunkiem niezbędnym dla wdrażania spójności terytorialnej 

we wszystkich jej wymiarach. Aby mogła stać się ona punktem wyjścia dialogu 

terytorialnego, wymaga pewnego stopnia obiektywizacji (tzw. wiedza evidence-based) i 

standaryzacji. Nie może mieć ona charakteru wyłącznie intuicyjnego (aczkolwiek wiedza 

ukryta jest ważnym jej elementem), musi być gromadzona i weryfikowana na bieżąco, 

powinna pozwalać na formułowanie sądów prospektywnych, a nie tylko na analizy 

retrospektywne. 

Badanie przeprowadzone dla krajów NTCCP (Zaucha i in. 2013, 20) wskazują, iż w krajach 

tych najczęściej wykorzystywana jest wiedza ekspercka, wiedza ukryta (tacit knowledge) 

lokalnej czy regionalnej administracji publicznej oraz ogólnie dostępne źródła statystyczne  

i rejestr gruntów. Tylko w sześciu z przebadanych dwudziestu sześciu krajów istnieją systemy 

regionalnego lub lokalnego monitoringu, tj. gromadzenia na bieżąco wcześniej ujętych w 

pewien system (spójność, celowość, adekwatność) informacji przestrzennych niezbędnych 

dla procesu decyzyjnego.  

Również wśród polskich województw popularne jest gromadzenie i przetwarzanie danych 

statystycznych (tabela 3). Kilka urzędów marszałkowskich ma podpisane stałe umowy  

z urzędem statystycznym i posiada wpływ na badania podejmowane przez GUS. Ocena 

znaczenia tego sposobu pozyskiwania wiedzy jest też wysoka. Nieco to może dziwić, 

zważywszy na fakt opóźnień czasowych tego typu analiz. Pozwalają one na dokonywanie ujęć 

retrospektywnych, ale są mniej przydatne w programowaniu rozwoju. Drugim popularnym 

źródłem wiedzy są ekspertyzy. Także i one są wysoko oceniane, aczkolwiek zdarzają się tu 

opinie krytyczne, mówiące o nierzetelności wykonawstwa, trudności  

w formułowaniu, a potem egzekwowaniu wymogów SIWZU. Ważnym źródłem wiedzy jest 

sam układ regionalny. W kilku województwach, departamenty urzędów marszałkowskich, 

czy regionalne biura planowania przestrzennego (i ich ekspertyzy i opracowania) zostały 
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wymienione jako źródła wiedzy (tylko dwa województwa poinformowały o wykonywaniu 

celowych badań ankietowych, czy modelowaniu społeczno-gospodarczym – inne aktywne 

metody w tabeli 3), ale sporo respondentów wskazuje na znaczenie informacji uzyskiwanych 

od innych jednostek samorządowych, od agend i instytucji podległych urzędowi 

marszałkowskiemu takich, jak wojewódzkie urzędy pracy, regionalne ośrodki polityki 

społecznej. W tym kontekście należy także wskazać różnorodne raporty, np. raport 

z wykonania programu ochrony środowiska, raport monitoringowy wdrażania strategii 

rozwoju województwa, raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego i inne. Wiele  

z tych raportów jest tworzonych ze względu na obwiązujące prawo i nie stanowi własnych 

inicjatyw władz regionalnych. W tym zakresie więc rola szczebla krajowego jest istotna. 

Rzadko natomiast pojawia się informacja o współpracy między różnymi departamentami 

urzędów marszałkowskich. Wielu respondentów wskazało także przygotowanie strategii, 

planu wojewódzkiego, raportów z ich wykonania, czy też raportu o stanie zagospodarowania 

przestrzennego województwa jako sposobów przetwarzania i gromadzenia wiedzy. Ma to 

jednak charakter wtórny w stosunku do wcześniej wymienionych. Ważniejsze w tym 

przypadku jest raczej stworzenie bodźca do gromadzenia i przetwarzania informacji 

wynikające ze zobowiązań prawnych regionów. 

W stosunku do obrazu uzyskanego dla krajów NTCCP polskie realia różnią się jednak znacznie 

większym znaczeniem przykładanym do tworzenia systemów systematycznego monitoringu 

regionalnego. Duża liczba województw wymienia system informacji o terenie jako źródło 

wiedzy oraz wielkie nadzieje wiąże z powstaniem regionalnych obserwatoriów terytorialnych 

(ROT). Są one obecnie tworzone, a oceny tego procesu są wysokie. Województwa, które 

wcześniej stworzyły podobne systemy u siebie (np. w ramach projektów zob. np. Trendy 

Rozwojowe Mazowsza), są z nich zadowolone, z wyjątkiem jednego regionu, gdzie system 

ten nie zadziałał, a poszczególne jednostki administracji publicznej i ich części nie chciały się 

dzielić posiadanymi informacjami.  

Podsumowując, Polska regionalna jest w fazie zmiany sposobów pozyskiwania wiedzy  

o procesach regionalnych. Coraz większy nacisk jest kładziony na tworzenie spójnych 

systemów i dzielenie się wiedzą posiadaną i istniejącą. Tę tendencję należy pozytywnie 

ocenić, jeśli tylko uda się ten ambitny zamiar zrealizować. Uregulowania prawne (obowiązek 

sporządzania raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa) idą 
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w dobrym kierunku i tworzą zapotrzebowanie na rzetelną, aczkolwiek niekoniecznie aktualną 

wiedzę o regionie. Podobnie wymóg sporządzania strategii ZIT. Nierozwiązana pozostaje 

jednak kompatybilność wiedzy i informacji uzyskiwanej w różnych skalach przestrzennych. 

Tabela 3. Sposoby gromadzenia i przetwarzania (na użytek prowadzenia polityki rozwoju i polityki 
przestrzennej) wiedzy o rozwoju przestrzennym i rozwoju społeczno-gospodarczym przez władzę i/lub 
administrację wojewódzką. 

 

Liczba województw 
wskazująca dany 
instrument (klasę 

instrumentów) 

Ocena 
znaczenia 
w skali 1 

do 6 

Liczba 
odpowiedzi 

wykorzystanych 
do oceny Czas wprowadzenia 

Obserwatorium terytorialne 
(ROT) 11 5,5 11 

Od 2013 chociaż w 
pewnych 

województwach 
wcześniej były 

pierwociny tego 
systemu np. na 

Mazowszu czy Warmii 
i Mazurach 

Gromadzenie, przetworzenie 
danych statystycznych 10 5,5 10 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Analizy i badania eksperckie 
(zlecane) 

10 5,3 10 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Proces przygotowania strategii i 
lub planu przestrzennego 

województwa i monitorowanie 
ich wdrażania (w tym 
specjalistyczne strony 

internetowe), przygotowanie 
raportu o stanie 

zagospodarowania 
przestrzennego województwa 8 6,0 8 

Różne daty i terminy 
od 1999 do 2015 

Własne opracowania i ekspertyzy 
pracowników urzędów 
marszałkowskich i/lub 

opracowania i ekspertyzy 
Regionalnego Biura Gospodarki 

Przestrzennej /Planowania 
Przestrzennego 7 4,7 7 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

SIT oraz systemy informacji o 
przestrzeni 7 5,4 7 Od 2000 do 2015 roku 

Informacje pozyskane z instytucji 
samorządowych takich jak np..: 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej, WUP 6 4,4 6 

Różne daty i terminy 
od 1999 do 2013 

Konferencje krajowe i z 
samorządami, spotkania 
nieformalne i formalne 4 6 4 

Jedno województwo 
wskazało, iż od 

początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 
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Inne aktywne (np.. badania, 
modelowanie) 4 5,403 5 

Różne daty i terminy 
od 1999 do 2010 

Inne pasywne (np. informacje ze 
sprawozdań od samorządów 
lokalnych z dokumentów UE) 3 4,5 4 

Rożne daty i terminy 
od 1999 do 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Osobnym zagadnieniem jest sposób dzielenia się wiedzą. Analiza wyników badania (tabele 4, 

5, 6) wskazuje, że władze regionalne nie mają na to pomysłu. Najczęściej wymienione są 

sposoby wynikające z wymogów obowiązującego prawa, czyli opiniowanie i uzgadnianie 

strategicznych dokumentów regionalnych przez władze centralne, składanie wniosków oraz 

opiniowanie dokumentów rządowych przez samorząd województwa (z podkreśleniem 

znaczenia konsultacji w ramach Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju−KPZK), 

opiniowanie dokumentów regionalnych przez władze regionalne oraz opiniowanie 

i uzgadnianie dokumentów lokalnych przez władze wojewódzkie. W kilku województwach 

wskazano procedurę przygotowywania wniosków do gminnych dokumentów planistycznych 

z PZPW oraz ich późniejsze uzgadnianie w ramach obwiązującej procedury prawnej. Problem 

polega na tym, iż są to raczej sposoby wpływania na polityki władz innych szczebli, niżeli 

autentycznego dzielenia się wiedzą. W procesie tworzenia regionalnych dokumentów 

strategicznych organizowane są także konsultacje prowadzone w trybie formalno-prawnym. 

Są one dobrym forum dzielenia się wiedzą, mają jednak charakter periodyczny i ich istotą 

jest jednak forsowanie wybranych zapisów w konsultowanych dokumentach, a więc 

podlegają one określonym ograniczeniom.  

Wśród kanałów rutynowego dzielenia się informacjami respondenci wymieniali najczęściej 

strony internetowe, konferencje, informowanie władz krajowych w ramach spotkań 

bezpośrednich, dyskusje na konwencie marszałków, a sporadycznie publikacje, raporty (np. 

raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa, raporty dla Krajowego 

Obserwatorium Terytorialnego oraz części diagnostyczne wojewódzkich dokumentów 

strategicznych). Wielu respondentów wskazało, że samo upublicznianie dokumentów 

strategicznych, takich jak, plan wojewódzki, odgrywa ważną rolę w procesie dzielenia się 

wiedzą. W dużej mierze jednak są to sposoby pasywne. Nie ma systematycznego namysłu  

i pomysłu co zrobić w tym zakresie. Ocena znaczenia tych wszystkich sposobów 

zapoznawania się z wiedzą jest relatywnie niska, co wskazuje na krytycyzm respondentów w 

                                                
3 Wynik zaniża niezadowolenie z modelowania, bez tego by było 6. 
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tym zakresie. Np. w województwie pomorskim zaniechano regularnego wysiłku 

publikacyjnego ze względu na słabe efekty tej formy dzielenia się wiedzą. Wyjątkiem są 

wysoko ocenione inicjatywy własne samorządów wojewódzkich współpracy poziomej  

i wertykalnej, np. prace nad strategiami makroregionalnymi, czy inicjatywami 

„korytarzowymi”. Zwraca też uwagę nieco większa łatwość i nieco szersza paleta 

instrumentów dzielenia się wiedzą z samorządami i partnerami lokalnymi, niżeli ze szczeblem 

krajowym (por. tab. 4 i 5). Częściej w tym kontekście wymieniane są konferencje, środki 

masowego przekazu (Internet), pojawiają się fora terytorialne. 

 Ani razu nie zaproponowano np. tworzenia interfejsów między regionalnymi systemami 

informacji terytorialnej. W kilku województwach wskazano na aktywne formy dzielenia się 

wiedzą. Są to temu dedykowane regionalne fora terytorialne działające do wewnątrz 

województwa. W innych do tego celu są wykorzystywane spotkania w ramach Konwentu 

Starostów, czy w ramach Stowarzyszenia gmin i powiatów danego regionu. W Małopolsce 

forum takie powoli przejmuje proces sterowania tworzeniem wiedzy, a o to by chodziło  

w modelu docelowym. Wśród aktywnych sposobów dzielenia się wiedzą dominują jednak 

konferencje, czasami pojawiają się spotkania tematyczne (celowane), np. w odniesieniu do 

władz lokalnych i centralnych. 

Tabela 4. Sposoby zapoznawania z wiedzą o rozwoju przestrzennym i rozwoju społeczno-gospodarczym 
decydentów szczebla krajowego, przez władzę i/lub administrację wojewódzką. 

 

Liczba województw 
wskazująca dany 
instrument (klasę 

instrumentów) 

Ocena 
znaczenia 
w skali 1 

do 6 

Liczba 
odpowiedzi 

wykorzystanych 
do oceny Czas wprowadzenia 

Składanie wniosków oraz 
opiniowanie dokumentów 
rządowych przez samorząd 

województwa 10 5,3 10 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Opiniowanie/uzgadnianie 
strategicznych dokumentów 
województwa przez władze 

centralne 9 5,1 9 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Konwent Marszałków 
5 5,0 5 

Od początku 
istnienia Konwentu 

Informacja elektroniczna 
(informacja na portalu 

województwa) 4 4,5 4 
Różne daty związane 

z BIP, ROT 

Informowanie w ramach spotkań 
bezpośrednich i udzielanie 

odpowiedzi władzom centralnym 4 5,5 4 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 
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Konferencje 

4 5,0 4 

Od początku 
istnienia samorządu 
wojewódzkiego, ale 
w ostatnich latach 
b. systematyczny 

charakter np. w woj. 
mazowieckim 

Międzyregionalne inicjatywy 
oddolne (Strategia Polski 

Zachodniej, Wschodniej, CETC 
itd.) 3 6,0 2 

Daty związane 
z inicjatywami 

Raporty, publikacje wojewódzkie 
3 4,3 3 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Same dokumenty strategiczne i 
raport o stanie zagospodarowania 

przestrzennego województwa 3 5,7 3 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Inne 

6 4,7 7 Różne daty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Tabela 5. Sposoby zapoznawania z wiedzą o rozwoju przestrzennym i rozwoju społeczno-gospodarczym 
decydentów szczebla lokalnego, przez władzę i/lub administrację wojewódzką. 

  

Liczba 
województw 
wskazująca 

dany 
instrument 

(klasę 
instrumentów) 

Ocena 
znaczenia 
w skali 1 

do 6 

Liczba odpowiedzi 
wykorzystanych do 

oceny Czas wprowadzenia 

Konsultacje (w trybie formalno-
prawnym), w tym konferencje 

w ramach debaty publicznej nad 
Strategią Województwa lub RPO 
lub planem oraz konsultowanie 

pozostałych dokumentów 
strategicznych 10 5,4 11 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Organizowanie konferencji 
i spotkań otwartych, spotkania 

z samorządami (kameralne 
spotkania, ale i duże warsztaty 

i konferencje) 10 4,6 10 

Od początku 
istnienia samorządu 
wojewódzkiego, ale 

ostatnio bardziej 
dojrzałe formy 

Masmedia, w tym strony 
internetowe 

6 4,4 6 

Od początku 
istnienia samorządu 
wojewódzkiego, ale 

ostatnio bardziej 
dojrzałe formy 

Upublicznienie Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 
6 5,5 6 

Jeden respondent 
wskazał, iż od 

początków istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Regionalne fora terytorialne, rady 
etc, w tym regionalne Komitety 

Strategii Województwa 5 5,8 5 
Różne daty od 2006 

do 2014 
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Przygotowanie ocen 
środowiskowych dla PZPW 3 5,7 3 b.d. 

Wnioski z PZPW do gminnych 
dokumentów planistycznych oraz 

ich uzgadnianie w procedurze 
prawnej 3 5,7 3 b.d. 

Publikacje 
3 4,3 3 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Ustawowe publikacje 
1 6,0 1 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Wspólne wypracowanie opinii 
w sferze działań, w której 

przedsiębiorcy są głównym 
inwestorem 3 4,0 3 b.d. 

Tworzenie różnych opracowań, 
publikowanie ich na nośnikach 

elektronicznych i zawiadamianie 
interesariuszy (głównie 

samorządów o ich istnieniu), 
wysyłanie w wersji papierowej 2 4,5 2 

Od początku 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Tworzenie zespołów eksperckich 
i problemowych (z udziałem NGO) 
z różnych dziedzin i/lub zespołów 
z udziałem samorządów lokalnych 2 5,3 3 b.d. 

Pozostałe spotkania, np. spotkania 
ze stowarzyszeniami 

i organizacjami terytorialnymi, np. 
z Forum Starostów, czy spotkania 

Marszałka z przedstawicielami 
samorządów lokalnych 2 6 4 

Od początku 
istnienia tych forów 

Pozostałe 

3 5 6 Rożne daty 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Inaczej wygląda sytuacja dzielenia się wiedzą z innymi województwami (tabela 6). Tu oprócz 

konsultacji i informacji elektronicznej najważniejsze są kontakty nieformalne, spotkania 

marszałków i członków zarządu, w tym na Konwencie Marszałków oraz wszelkiego rodzaju 

projekty i inicjatywy oddolne. Województwa graniczne wymieniły np. jako ważne forum 

dzielenia się wiedzą współpracę z Niemcami − zarówno projekty EWT jak i wspólne prace 

studialne. Pozytywną rolę odegrały też strategie makroregionalne, w tym głównie Strategia 

Polski Zachodniej, której przygotowanie pozwoliło na intensywne dzielenie się wiedzą przez 

służby odpowiedzialne za rozwój uczestniczących w tej inicjatywie województw. Także w tym 

przypadku ocena znaczenia niektórych sposobów dzielenia się wiedzą jest relatywnie niska 

(vide konferencje, informacja elektroniczna, czy nawet dialog nieformalny). 



  

  18 

Tabela 6. Sposoby zapoznawania z wiedzą o rozwoju przestrzennym i rozwoju społeczno-gospodarczym 
decydentów szczebla regionalnego, przez władzę i/lub administrację wojewódzką. 

  

Liczba 
województw 

wskazująca dany 
instrument 

(klasę 
instrumentów) 

Ocena 
znaczenia w 
skali 1 do 6 

Liczba odpowiedzi 
wykorzystanych do 

oceny Czas wprowadzenia 

Konsultowanie 
(opiniowanie) 
dokumentów 

strategicznych przez 
samorządy innych 

województw(w trybie 
formalno-prawnym) 10 5,0 9 

W większości 
województw od 

początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Dialog, dyskusje raczej 
o charakterze 
nieformalnym 6 4,2 6 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Bezpośrednie spotkania 
członków zarządów 

i utrzymywanie stałego 
kontaktu zarządów 

województw 4 5,1 5 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Konwent Marszałków 
4 5,0 4 

Od początku istnienia 
Konwentu 

Strategia Polska 
Zachodnia 4 5,0 4 2010 

Informacja 
elektroniczna 

(informacja na portalu 
województwa) 

4 3,6 4 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego, ale 
bardziej dojrzałe 
formy ostatnio w 

niektórych 
województwach 

Same dokumenty 
strategiczne i 

informacje w nich 
zawarte (informacje i 

oceny o stanie 
województwa 
zamieszczane 
w Strategii….) 3 6,0 3 b.d. 

Spotkanie 
przedstawicieli biur 

rozwoju regionalnego 
i/lub biur planowania 

przestrzennego 
z poszczególnych 

województw 3 4,3 3 b.d. 

Międzyregionalne 
inicjatywy oddolne: np. 
Inicjatywa CETC-ROUTE 

65, czy 
Środkowoeuropejski 

Korytarz Transportowy 2 4,5 2 
Różne daty od 1999 

do 2014 
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ROT i fora regionalne 
dzielące się 

informacjami z 
podobnymi strukturami 

w innych regionach 2 5,5 2 2013 

Organizacja konferencji 

2 3,0 2 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego, ale 
bardziej dojrzałe 
formy ostatnio 

Udział w innych 
spotkaniach 

i seminariach 
krajowych i 

zagranicznych i/lub 
w pracach grup 

roboczych 3 4,3 3 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Współpraca 
przygraniczna 
z partnerami 

zagranicznymi 2 5,4 5 
Rożne daty od 1999 

do 2010 

Pozostałe 5 3,9 7 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Reasumując, proces dzielenia się wiedzą wymaga pogłębionej refleksji ze strony decydentów 

regionalnych. Obecnie stanowi on słabą stronę realizacji spójności terytorialnej w kontekście 

integrowania polityki rozwoju. 

3.2 Dialog terytorialny – warunki wstępne 
Dialog terytorialny to swoiste „ucieranie się” opinii poglądów różnych aktorów gry 

decyzyjnej, wzajemne przekonywanie się do pewnych działań. Jest on warunkiem 

niezbędnym poprawy efektywności prowadzenia polityki rozwoju w ramach paradygmatu 

„place based”. Pozwala na lepsze wykorzystanie lokalnej, czy regionalnej specyfiki 

(uwarunkowań, mechanizmów, potencjałów endogenicznych, w tym kapitału 

terytorialnego), a zarazem umożliwia zmniejszenie negatywnego wpływu lokalnych i 

regionalnych egoizmów, patrzenia li tylko przez pryzmat interesu danego „miejsca” bez 

brania pod uwagę szerszego (np. krajowego) kontekstu rozwojowego. Na przykład włodarze 

wielkich miast de facto odpowiadają przed swoim elektoratem głównie za ich rozwój, 

pomimo ogromnego wpływu jaki te organizmy wywierają na funkcjonowanie całego kraju. 

Dialog terytorialny może te ograniczenia zmniejszyć. 

Z perspektywy szczebla regionalnego warunkiem wstępnym dialogu oprócz posiadania 

zobiektywizowanej wiedzy jest umiejętne komunikowanie innym aktorom gry rozwojowej 

priorytetów rozwojowych danego „miejsca” (województwa) i warunków ich realizacji 
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(oczekiwań wobec ich zachowania) oraz zdolność do dokonywania oceny skutków polityk 

innych podmiotów. 

Władze regionalne zapytane o sposoby wyrażania swych oczekiwań względem innych 

aktorów gry rozwojowej wskazały, co nie dziwi w świetle informacji zawartych w paragrafie o 

dzieleniu się wiedzą, procesy zapisane w aktach prawnych, tj. opiniowania i uzgadniania 

dokumentów między szczeblami administracji publicznej (tabela 7). W tym kontekście 

ponownie aż cztery województwa wymieniły składanie wniosków do KPZK, co wraz  

z wysoką oceną znaczenia tego procesu świadczy o sporym wkładzie KPZK dla kształtowania 

się dialogu terytorialnego w Polsce. Pojawiły się jednak dodatkowe sposoby wyrażania tego 

typu oczekiwań: zapisywanie ich w dokumentach strategicznych (najczęściej wybierana ze 

wszystkich opcji) i indywidualne stanowiska Zarządów czy Sejmików w konkretnych 

sprawach, jak również działania „miękkie i nieformalne”, tj. wymiana informacji i rozmowy w 

ramach współpracy z innymi województwami i innymi decydentami (zwraca wysoka ocena 

ich znaczenia) oraz dyskusje na Konwencie Marszałków. Paleta tych działań jest więc bogata i 

kompleksowa. Najwyżej oceniono formalne kanały opiniowania, nieco słabiej zapisywanie 

oczekiwań w dokumentach strategicznych oraz działania nieformalne.  

W odniesieniu do Konwentu Marszałków pojawiła się opinia, iż było to ważne forum 

wyrażania oczekiwań, ale „instrument traci na znaczeniu”. Wyniki te pokazują wciąż wysokie 

znaczenie ram prawnych dla kształtowania się dialogu terytorialnego w Polsce. Kultura 

prowadzenia polityki rozwoju w Polsce daleka jest od modelu skandynawskiego. Cieszyć 

musi pozytywna ocena skuteczności zapisywania oczekiwań w dokumentach strategicznych, 

co wydawać by się mogło bardzo dobrym rozwiązaniem. Tylko jednak dwa województwa 

oceniły najwyżej ten sposób komunikowania swoich oczekiwań. Oznacza to, iż oczekiwania 

zapisane w tych dokumentach de facto nie są przedmiotem pełnej  

i pogłębionej analizy innych aktorów gry rozwojowej. Istnieje jednak nadzieja, że instrument 

kontraktu terytorialnego zmieni ten stan rzeczy, a oczekiwania te staną się kluczowym 

elementem mandatu negocjacyjnego i będą brane pod uwagę i dyskutowane. Pojawiły się 

też działania wysoce innowacyjne, jak np. mandaty negocjacyjne do ZIT, czy miejskich 

obszarów funkcjonalnych MOF (np. na Pomorzu) lub też inicjowanie przez marszałka 

projektów, wokół których skupiają się potem interesariusze z terenu województwa (woj. 

warmińsko-mazurskie). 
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Tabela 7. Sposoby wyrażania przez władze i/lub administrację województwa oczekiwań w zakresie polityk 
rozwojowych względem innych aktorów gry rozwojowej. 

  

Liczba 
województw 

wskazująca dany 
instrument 

(klasę 
instrumentów) 

Ocena 
znaczenia 

w skali 1 do 6 

Liczba odpowiedzi 
wykorzystanych do 

oceny Czas wprowadzenia 

Zapisywanie oczekiwań 
w Strategii i PZPW 9 5,2 9 Różne daty 

Indywidualne 
stanowiska Marszałka, 

Zarządu, Sejmiku, 
Województwa , także 

apele, uchwały 
intencyjne 8 4,9 8 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Składanie wniosków do 
studiów uwarunkowań 

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 
oraz do miejscowych 

planów 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 
oraz ich uzgodnienia 8 5,1 8 

Od początków 
istnienia samorządu 
wojewódzkiego, a 

niektórzy respondenci 
wskazują wyraźne 

wzmocnienie od 2009 

Opiniowanie 
i konsultowanie 

wszelkiego rodzaju 
dokumentów szczebla 

krajowego, czy unijnego 7 5,6 7 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Składanie wniosków do 
KPZK 4 5,8 4 2010 

Rozmowy i wymiana 
informacji w ramach 
współpracy z innymi 

województwami oraz 
decydentami 

i administracją szczebla 
lokalnego i krajowego 

i/lub inne działania 
miękkie 6 5,4 8 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Konwent Marszałków 
5 4,8 5 

Od początku istnienia 
Konwentu 

Składanie wniosków do 
planów 

zagospodarowania 
przestrzennego 

województw oraz ich 
uzgodnienia 3 5,3 3 

Od początku istnienia 
samorządu 

wojewódzkiego 

Stanowiska 
negocjacyjne do 

kontraktu 
terytorialnego lub 3 5,3 3 2013 
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miejskich obszarów 
funkcjonalnych (MOF) 

Uczestnictwo 
w Komitecie Regionów 

w UE 3 5,0 3 b.d. 

Umowy partnerskie 
z innymi regionami 

spoza Polski 2 3,5 2 b.d. 

Spotkanie 
przedstawicieli biur 

rozwoju regionalnego 
i/lub biur planowania 

przestrzennego 
z poszczególnych 

województw 2 5,0 2 b.d. 

Pozostałe 

   
b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Zapytani o to, czy prowadzone są w województwie analizy wpływu polityk 

ponadwojewódzkich (krajowych i europejskich) na rozwój społeczno-gospodarczy i struktury 

przestrzenne regionu, respondenci odpowiedzieli pozytywnie, tj. nikt nie wybrał odwiedzi, iż 

takich prac się nie prowadzi. Sporo (siedem województw) jednak wskazało opcje 

„częściowo”, co może świadczyć o pewnym ograniczeniu tych działań. Lektura komentarzy 

rodzi przekonanie, że jest to chyba odpowiedź najbliższa prawdy, także w odniesieniu do 

tych, którzy potwierdzili prowadzenie tego typu analiz. Jako reguła są one bowiem 

prowadzone głównie przy okazji opracowywania dokumentów strategicznych województwa  

i to pod kątem ich zgodności z KSRR czy KPZK (a więc w ograniczonym zakresie). Wymieniano 

jeszcze analizy dotyczące alokacji środków UE, czy przy okazji ogłaszania przez UE ważnych 

dokumentów rozwojowych (np. korytarze europejskim TEN-T, obszary transgraniczne). Inną 

okazją jest ogłaszanie przez rząd założeń polityk. W tym kontekście najczęściej była 

wymieniana polityka transportowa. Są to więc prace o charakterze jednorazowym 

(najczęściej jednokrotnie w okresie programowania UE) i pasywnym. Jak wskazał jeden z 

respondentów, pomimo prowadzenia tego typu ocen „nie analizuje się faktycznego ich /tj. 

polityk krajowych i UE/ wpływu na rozwój np. na PKB”.  

Brakuje ram i instrumentarium tego typu analiz. Najczęściej przytaczane były następujące 

sposoby: ekspertyzy zewnętrzne, konsultacje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz 

analizy Konwentu Marszałków (tabela 8). Ich ocena była relatywnie niewysoka, co świadczy o 

istotnym deficycie w tym zakresie. Najwyższe oceny pojawiły się tylko dwukrotnie (raz  

w odniesieniu do ekspertyz zewnętrznych i raz w odniesieniu do Konwentu Marszałków). 
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Lepiej były oceniane narzędzia specyficzne wybrane przez nieliczne województwa takie, jak: 

diagnozy stanu województwa (na potrzeby sporządzania dokumentów strategicznych) – 2 

województwa, własne ekspertyzy i nieformalne analizy urzędu marszałkowskiego – 1 

województwo oraz dyskusje na ten temat na forum Rady ds. Rozwoju Województwa – 1 

województwo. O braku rutynowych sposobów prowadzenia tego typu analiz świadczy duża 

liczba (12) odpowiedzi pojedynczych (tab. 6). Województwa różnią się więc w podejściu do 

tej kwestii. 

Tabela 8. Sposoby analizowania przez władze i/lub administrację województwa wpływu polityk 
ponadwojewódzkich (krajowych i europejskich) na rozwój społeczno-gospodarczy i struktury przestrzenne 
regionu 

 

Liczba województw 
wskazująca dany 
instrument (klasę 

instrumentów) 

Ocena 
znaczenia w 
skali 1 do 6 

Liczba odpowiedzi 
wykorzystanych do oceny 

Czas wprowadzenia 

Analizy i opracowania 
naukowe oraz ekspertyzy 

zewnętrzne 
6 4,8 5 b.d. 

Konsultacje z MIiR 6 4,8 6 b.d. 

Analizy Konwentu 
Marszałków (udział w ich 

przygotowywaniu) 
5 4,6 5 b.d. 

Diagnozy sytuacji 
społeczno-gospodarczej, 

raport o stanie 
zagospodarowania 

przestrzennego 
województwa i inne 

dokumenty 

3 5,7 3 Różne daty 

Opiniowanie dokumentów 
krajowych 

3 5,3 3 
Od początków istnienia 

samorządu 
wojewódzkiego 

Robocze dyskusje na 
spotkaniach 

3 4,3 3 b.d. 

Monitoring 
i ewaluacja/oceny 

ewaluacyjne 
2 5,5 2 b.d. 

Analiza dokumentów 
MRR/MIR czy PAIZ 

2 3,0 2 
Od początków istnienia 

samorządu 
wojewódzkiego 

Zgodność strategii i 
wojewódzkich planów 

zagospodarowania 
przestrzennego 

2 5,5 2 b.d. 

Pozostałe 9 4,9 12 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

 

Zapytani również o to, czy gminy, ministerstwa, ościenne województwa analizują wpływ 

polityki prowadzonej w danym województwie na rozwój zarządzanych przez nie obszarów 
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respondenci znowu odpowiedzieli pozytywnie (tabela 9), aczkolwiek w odniesieniu do analiz 

prowadzonych przez inne województwa wskazań pozytywnych było najmniej. Kilka razy 

pojawiły się opcje „częściowo”.  

Zakres tych analiz jest jednak wąski i często ograniczony na szczeblu centralnym do 

sprawdzania zgodności z KPZK i KSRR. Jeden z respondentów wręcz stwierdził „MIiR analizuje 

dokumenty wojewódzkie z mocy prawa, ale ma to charakter formalny i rzadko owocuje 

konkretnymi uwagami.” Cześć respondentów wymieniła też takie zagadnienia, jak: 

gospodarka wodna, odnawialne źródła energii, drogi wodne, ISOK i wskazała jako podmioty 

dokonujące oceny: KZGW, IMGW, CODGIK, GUGIK.  

Na szczeblu lokalnym analizy polityki rozwojowej regionu są prowadzone w związku z 

procesem konsultacji/opracowywania, czy to dokumentów regionalnych, czy lokalnych.   

W pierwszym przypadku chodzi o to by dokumenty regionalne (szczególnie Regionalny 

Program Operacyjny – ROP, ale także strategia i plan wojewódzki) nie ograniczały 

nadmiernie możliwości rozwojowych gmin. W drugim, natomiast, priorytety wojewódzkie 

traktowane są jako uwarunkowania lokalnego rozwoju czasem o charakterze werbalnym, 

czasami (np. studia) o charakterze formalnym (wiążącym). Jeden z respondentów wręcz 

stwierdził, że „przy tworzeniu lokalnych studiów uwarunkowań i kierunku zagospodarowania 

przestrzennego gminy zwracają uwagę na spójność z dokumentami wojewódzkimi, ponieważ 

to województwo jest dysponentem środków.”  

Ocen tego typu dokonują także województwa ościenne. Niektórzy respondenci podkreślali, iż 

dzieje się to jednak w wyjątkowych sytuacjach, gdy te regiony są zainteresowane 

elementami strategii wpływającymi na ich rozwój (wspólny problem, korytarz 

infrastrukturalny lub ekologiczny, turystyka etc.). Są też chlubne wyjątki, np. Żuławy i 

Program dla Żuław tworzony pod auspicjami obu Marszałków. Podobnie strategie 

makroregionalne także mogły dać asumpt do takich porównań, ale respondenci o tym nie 

wspomnieli. W jednym przypadku zaznaczono natomiast, iż analiz takich dokonują władze 

sąsiadujących z polskim województwem niemieckich krajów związkowych. 
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Tabela 9. Częstość analizowania przez innych aktorów gry rozwojowej wpływu polityk wojewódzkich na 
rozwój społeczno-gospodarczy i struktury przestrzenne zarządzanych przez nie obszarów w opinii 
respondentów szczebla wojewódzkiego4. 

Poziom krajowy Poziom lokalny Inne województwa 

tak  nie częścio
wo 

nie 
wiem 

tak  nie częścio
wo 

tak  nie częścio
wo 

wyjątk
owo 

nie 
wiem 

9 1 3 1 11 0 3 8 1 3 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Instrumentarium prowadzenia tego typu ocen i ramy, w których to się dzieje, są nad wyraz 

skromne. Większość respondentów wymieniła konsultację dokumentów strategicznych 

województwa i procedury związana z tokiem formalno-prawnym sporządzania dokumentów 

planistycznych (tabela 10). W ocenie tego działania dominują odczucia pozytywne, ale tylko 

dwa województwa dały tu najwyższe noty. Pojawił się więc pewien niedosyt. Tylko nieliczne 

województwa sygnalizowały inne ramy to jest spotkania i konsultacje nieformalne, ale ich 

ocena nie była wysoka. Podstawowym instrumentem takich ocen są ekspertyzy zewnętrzne  

i własne analizy odpowiedzialnych służb. Jedno województwo wskazało na panele ekspertów 

na różnych szczeblach administracji publicznej, a inne na gromadzenie istniejących 

opracowań zewnętrznych (jako prawdopodobnie substytut ekspertyz). Dominowały oceny 

wysokie, ale nie najwyższe. Lepiej oceniono pracę własną administracji publicznej, niżeli 

ekspertyzy zewnętrzne. Pewne zdziwienie musi budzić tego typu wysoka ocena w zderzeniu 

z krytycznymi uwagami dotyczącymi zakresu samej oceny. 

Tabela 10. Sposoby analizowania przez innych aktorów gry rozwojowej wpływu polityk wojewódzkich na 
rozwój społeczno-gospodarczy i struktury przestrzenne zarządzanych przez nie obszarów. 

  

Liczba województw 
wskazująca dany 
instrument (klasę 

instrumentów) 

Ocena 
znaczenia 
w skali 1 

do 6 

Liczba 
odpowiedzi 

wykorzystanych 
do oceny 

Czas 
wprowadzenia 

Analiza będąca oceną formalną, 
uwagi do dokumentów 
(konsultacja dokumentów 
strategicznych wojewdytwa), 
procedura związana z tokiem 
formalno-prawnym sporządzania 
dokumentów planistycznych 10 5,2 10 

Od początków 
istnienia samorządu 

wojewódzkiego 

Ekspertyzy wykonywane przez 
osoby zewnątrz 4 4,8 4 b.d. 

Własne analizy służb 
planistycznych (głównie ościenne 3 5,3 3 b.d. 

                                                
4 Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 14 regionów. 
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województwa) 

Konsultacje nieformalne i/lub 
spotkania z władzami sąsiednich 
województw  3 4,3 4 b.d. 

Pozostałe 7 5,1 12 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Reasumując, dokonywane są oceny strategii, planów , programów (rzadziej polityk) przez 

aktorów gry rozwojowej, na których mają one wpływ. Respondenci ze szczebla regionalnego 

wyraźnie lepiej oceniają własne dokonania w tym zakresie (z wyjątkiem oceny  

horyzontalnej), niżeli podmiotów szczebla centralnego i lokalnego. Instrumentarium i ramy 

tych działań są jednak ograniczone głównie do konsultacji, opiniowania i uzgadniania. Nie 

pojawiają się takie kategorie, jak synergia, budowanie wspólnych potencjałów, dominuje 

dążenie formalistyczne do unikania konfliktów i zachowania zgodności. Wśród instrumentów 

nie ma pionowych i poziomych thinktanków, grup wspólnych etc. Należy sądzić, iż kontrakty 

terytorialne i partnerskie (samorządowe) nieco ten obraz zmienią. 

3.3 Dialog terytorialny – ramy, ocena, bariery i potrzebne usprawnienia 
Dialog terytorialny to sposób kształtowania polityki rozwoju wspólnie (tj. w toku 

autentycznej debaty) przez podmioty formalnie lub nieformalnie poczuwające się do 

odpowiedzialności za rozwój jakiegoś obszaru/regionu będącego częścią większego 

terytorium. Celem jest wykorzystanie na rzecz rozwoju lokalnych potencjałów tak, aby było 

to zgodne z szerszym strategicznym zamysłem rozwojowym przyjętym na szczeblu 

ponadlokalnym, np. krajowym, czy regionalnym. Taki dialog może mieć charakter formalny, 

nakazany przez prawo lub nieformalny, poziomy (np. między gminami, czy samorządami 

wojewódzkimi) lub pionowy, np. między samorządami lokalnymi i wojewódzkim. Zapytani o 

ramy dialogu terytorialnego respondenci najczęściej wymieniali: nowe instrumenty: kontrakt 

terytorialny, ZIT i OSI (najczęściej wybierana opcja), kontrakty samorządowe oraz kontakty 

partnerskie, np. nawiązywanie nowej współpracy z regionami oraz utrzymywanie współpracy 

z regionami graniczącymi. Popularne były także ramy tradycyjne, np. współpraca w ramach 

konwentu marszałków (raczej oceny średnie), czy konsultacje społeczne (tab. 9).  

Ten pierwszy sposób, tj. fora i kontrakty, został wyżej oceniony (miał wyższe znaczenie) od 

działań tradycyjnych, aczkolwiek bardzo mało było not najwyższych dla ZIT i OSI. Wskazuje to 

na spore pole do poprawy i usprawnień w tym zakresie. Rzadziej wymieniane kontrakty 
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samorządowe, regionalne fora terytorialne miały za to duże znaczenie, a data wprowadzenia 

tego typu formy dialogu pokazuje, że jest to sprawa świeża.  

Ponadto wskazywano na wszelkiego innego rodzaju fora regionalnej dyskusji takie, jak 

Konwent Starostów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Rada Pożytku Publicznego, czy też 

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w tabeli 11 jako wszelkiego rodzaju spotkania…). 

Wśród spotkań na uwagę zasługują kameralne spotkania nieformalne,  

np. rozmowy z władzami gmin prowadzone przez zarząd województwa, szczególnie  

w sytuacjach, gdy brakuje narzędzi formalnych, a zagrożony jest interes publiczny. Jako że te 

sposoby prowadzenia dialogu wymieniane były sporadycznie, trudno o obiektywną ocenę ich 

znaczenia (przeważały noty wysokie, ale nie najwyższe). Powstaje jednak pytanie, czy te fora 

służą kształtowaniu polityki rozwoju, czy li tylko wymianie informacji.  

Miejscem dialogu są także wszelkiego rodzaju debaty, w tym te związane z konsultowaniem 

dokumentów strategicznych województwa, a więc i same dokumenty i proces ich 

przygotowania. Nie ma wątpliwości, że w istotny sposób wpływają one na politykę rozwoju, 

ale taki dialog ma jednak charakter periodyczny (okresowy). Również i tu oceny są wysokie 

(dominanta 6), co świadczy o dużym znaczeniu tych procesów.  

Trzy województwa wymieniły media (głównie internetowe) jako forum dialogu, a ten sposób 

wydaje się mieć charakter przyszłościowy, pod warunkiem zapewnienia jego interaktywności 

i realnego wpływu na kształtowanie polityki rozwoju. Wymieniono ponadto sporadycznie 

takie ramy dialogu jak: ewaluacja, komitety monitorujące RPO i Podkomitet Monitorujący PO 

KL , uczestnictwo w grupach opracowujących dokumenty rządowe, grupy tematyczne, 

projekty międzynarodowe, wspólne działania Urzędów Marszałkowskich i samorządów 

lokalnych (np. tworzenia obszarów funkcjonalnych).  

Tabela 11. Sposoby i ramy prowadzenia jest dialogu terytorialnego w województwie. 

 

Liczba 
województw 

wskazująca dany 
instrument (klasę 

instrumentów) 

Ocena znaczenia w 
skali 1 do 6 

Liczba 
odpowiedzi 

wykorzystanych 
do oceny 

Czas 
wprowadzenia 

ZIT lub OSI 8 5,1 8 2013 

Konwent Marszałków i ich 
współpraca 

7 4,2 6 
Od początku 

istnienia konwentu 

Kontakty partnerskie: 
nawiązywanie współpracy 

6 4,5 6 b.d. 
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oraz utrzymywanie 
współpracy z regionami 

graniczącymi 

Kontrakt terytorialny 5 5,6 5 2013-2014 

Regionalne Forum 
Terytorialne czy rada ds. 
rozwoju województwa 

5 5,8 5 
Rożne daty od 
2009 do 2014 

Konsultacje społeczne 
(także internetowe) i/lub 

debaty publiczne 
5 5,4 5 

Od początku 
istnienia 

samorządu 
wojewódzkiego 

Wszelkiego rodzaju 
spotkania administracji 
i władz regionalnych ze 

zorganizowanymi aktorami 
gry rozwojowej, np. 

z konwentem starostów, 
czy zrzeszeniami gmin 

4 5,5 10 

Od początku 
istnienia 

samorządu 
wojewódzkiego 

Strategia Wojewódzka, 
Plan przestrzenny 

województwa, RPO 
4 5,5 4 

Od początku 
istnienia 

samorządu 
wojewódzkiego ale 

jedno 
województwo 

deklaruje nowa 
jakość od 2013 

Kontrakty samorządowe 3 6,0 2 2013-2014 

Media 3 5,7 3 

Od początku 
istnienia 

samorządu 
wojewódzkiego ale 

jedno 
województwo 

deklaruje nowa 
jakość od 2011 

Tematyczne grupy robocze, 
grupy konsultacyjne 

3 5,3 3 2007 

Komitet Monitorujący 
Strategii, Komitet 

Monitorujący RPO oraz 
Podkomitet Monitorujący 

PO KL 

3 5,7 3 2007 

Ewaluacja 2 5,0 2 2007 

Strategia Polski Zachodniej 2 5,5 
 

2010 

Pozostałe 3 4,7
5
 6 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Sytuacja w Polsce w zakresie dialogu terytorialnego jest inna niż w krajach NTCCP. Pojawiają 

się instrumenty umowne, podczas gdy w krajach NTCCP (Zaucha i in. 2014, 43) dominuje 

planowanie ponad granicami administracyjnymi i hierarchia między dokumentami 

                                                
5 Zaniżenie ze względu na niską ocenę badań ankietowych przez jedno województwo. 
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planistycznymi (to także mamy w kraju, ale w słabszym wymiarze zob. debaty, i konsultacje).  

W porównaniu do badania NTCCP musi zastawiać jednak wyższy poziom zadowolenia  

polskich województw z dialogu terytorialnego. W krajach NTCCP 48% respondentów uznało, 

iż dialog nie funkcjonuje i nie jest wystarczający (Zaucha i in. 2014, 37). W Polsce dominuje  

umiarkowane zadowolenie. Respondenci zostali także zapytani o ogólną, skwantyfikowaną 

(skala od 0 do 6), ocenę zadowolenia z dialogu terytorialnego prowadzonego w ramach 

województwa, z sąsiednimi województwami oraz z innymi podmiotami (w tym np.  

z ministerstwami; tabela 12). Siedem województw oceniło dialog na szkolną czwórkę, a tylko 

trzy na ocenę celującą6. Średnia wychodzi jednak wysoka: 4,8 w odniesieniu do dialogu  

„w dół” i 4,6 do dialogu „w górę”. Lepiej oceniany jest więc dialog wewnątrzwojewódzki, ale 

wynika to z opinii jednego regionu, który samorzutnie zróżnicował swoją ocenę (dokonano 

zróżnicowania oceniając zadowolenie z dialogu wewnętrznego na 6 a z dialogu  

z jednostkami centralnymi zaledwie na 3 - najniższa podana nota). Generalnie jednak ankieta 

wykazała, niechęć respondentów do operowania ocenami poniżej 4 (tylko kilka przykładów  

w całej ankiecie). Jeśli więc przyjąć, iż ze względu na tę niechęć skala ocen wahała się de 

facto od 3 do 6, to ocena 4.6-4.8 nie jest zbyt wysoka.  

Jest charakterystyczne, że nieco słabsze oceny wystawiano raczej w województwach Polski  

zachodniej i północnej, a nieco wyższe w południowej i wschodniej, choć nie było to regułą. 

Źródeł tego zróżnicowania można byłoby doszukiwać się w elementach kulturowych 

(łatwiejszy dialog na terenach o bardziej zasiedziałej ludności) względnie w różnych 

oczekiwaniach stawianych wyjściowo podejmowanej współpracy terytorialnej. 

 
Tabela 12. Ocena zadowolenia z dialogu terytorialnego w ramach województwa oraz  
z innymi podmiotami 

województwo Zadowolenie 

opolskie 6* 

lubuskie 6 

Lubelskie 6 

śląskie 6 

małopolskie 6 

kujawsko-pomorskie 5 

Świętokrzyskie 5 

podlaskie 5 

                                                
6 Oceny dokonało 15 respondentów. 
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wielkopolskie 4,5 

dolnośląskie 4 

zachodniopomorskie 4 

warmińsko-mazurskie  4 

łódzkie 4 

Podkarpackie 4 

pomorskie 4 

mazowieckie b.d. 

*3 w relacjach z władzami krajowymi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

 

W kolejnych pytaniach zbierano opinie dotyczące głównych barier utrudniających dialog 

terytorialny oraz potrzeb, w zakresie instrumentów, które mogłyby ten dialog usprawnić. 

Respondenci wymienili bardzo wiele ograniczeń dla prawidłowego dialogu, koncentrując się 

przy tym na problemach w relacjach region – gmina oraz region – Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju. Tylko jedno województwo – opolskie – zadeklarowało, że barier 

takich nie ma (wewnątrz regionu), a dialog odbywa się prawidłowo. Tak duża ilość zastrzeżeń 

pozostaje  

w dość zaskakującej sprzeczności z opisanym wyżej ogólnym zadowoleniem z dialogu 

terytorialnego (tabela 12). Potwierdzałoby to tezę, że przynajmniej w niektórych 

województwach oczekiwania względem jakości dialogu są ograniczone. Można to także 

tłumaczyć faktem, że respondenci oceniali dialog, który ma miejsce, zaś jako bariery 

wymieniali czynniki, które uniemożliwiają inne kierunki i formy współpracy. 

Generalnie możliwe jest dokonanie prostej klasyfikacji barier dla dialogu terytorialnego 

identyfikowanych na poziomie wojewódzkim. Są to: 

 Bariery związane z egoistyczną postawą oraz niechęcią do współpracy na szczeblu lokalnym. 

Jest to związane z zauważalną sprzecznością interesów pomiędzy poziomem województw i 

gmin oraz pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dodatkowo 

gminy często nie dostrzegają potrzeby integracji działań i polityk. Podejmują dialog wyłącznie 

w sytuacjach, gdy jest to związane z możliwością pozyskania środków (np. środków UE). 

 Bariery związane ze stanem prawnym, biurokracją i układem kompetencji na poziomie 

centralnym oraz regionalnym. Respondenci podkreślali nadmiar obowiązków formalnych 

spoczywających na województwie (kosztem koncentrowania się na polityce rozwoju). 

Zwracano także uwagę na mankamenty obecnej ustawy  
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o planowaniu przestrzennym oraz na nadmiar dokumentów strategicznych, a także brak 

konsekwencji w podejmowanych działaniach (np. brak kontynuacji procesów 

zapoczątkowanych przez KPZK 2030). Odrębnym istotnym problemem okazała się nie 

wystarczająca koordynacja pomiędzy działaniami podejmowanymi w ramach polityki 

spójności, a tymi podejmowanymi przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Podnoszono także zagadnienia związane z usytuowaniem komórek zajmujących się 

planowanie w strukturach władz regionalnych. 

 Bariery związane z przepływem informacji i prowadzeniem konsultacji. W tym miejscu 

wskazywano głównie na mankamenty działania szczebla centralnego (MIR), przede 

wszystkim na niedostateczną politykę informacyjną oraz zbyt szybki kalendarz prowadzenia 

konsultacji z regionami. Dodatkowo podkreślano trudność w dotarciu do szerokiego grona 

przedsiębiorców (jako uczestników konsultacji), ujawniającą się już na poziomie 

regionalnym. 

 Bariery związane z szeroko rozumianym kapitałem społecznym, wśród których wskazywano 

na złe rozumienie idei integracji, wypaczanie informacji. W tym kontekście podkreślano 

również mało transparentny (dyskretny) sposób załatwiania spraw, mogący wynikać z braku 

wzajemnego zaufania aktorów polityki przestrzennej. Zauważono ponadto roszczeniowe 

postawy przedstawicieli władz lokalnych względem regionów (częściowo związane z 

nieznajomością podziału kompetencji). 

Uzyskane odpowiedzi nie charakteryzowały się prawidłowościami regionalnymi. Niechęć 

gmin do współpracy i braku zrozumienia dla polityki zintegrowanej terytorialnie ujawnia się 

zarówno w województwach wschodnich, jak i niekiedy w Polsce centralnej i północnej. 

Niektóre województwa Polski Wschodniej oceniające zadowolenie z dialogu na najwyższym 

poziomie (6) wymieniły jednocześnie wiele barier o różnym charakterze. 

W tym miejscu na uwagę zasługuje opinia wyrażona w wywiadzie z jednym z ekspertów 

(spoza władz wojewódzkich), który wskazał na istnienie bariery związanej z trudnością 

podejmowania decyzji przez urzędników. Zauważył on, że występują daleko idące obawy 

przed podejmowaniem decyzji o różnicowaniu przestrzennym działań i polityk, w tym 

zwłaszcza o koncentracji terytorialnej inwestycji (oraz środków).  

W przypadku pytania o potrzebę zastosowania nowych instrumentów odpowiedzi nie były 

spójne. W pięciu województwach kwestionowano potrzebę kreowania nowych narzędzi, 
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zaznaczając, że wystraczające byłoby lepsze i konsekwentne wykorzystanie tych już 

istniejących. W kilku kolejnych proponowano raczej rozwiązania miękkie, usprawniające 

formy dialogu. Wskazywano na trudności związane ze zbyt dużą liczbą spotkań. Postulowano 

lepsze wykorzystanie wideokonferencji oraz internetu, a także zwiększenie liczby etatów  

w pionach informacyjnych. Podkreślano, że ważne jest włączanie podmiotów lokalnych 

(gmin) do dialogu na wstępnym etapie działań (np. inwestycyjnych), kiedy możliwy jest 

autentyczny wpływ na kształt podejmowanych decyzji (a nie tylko zapraszanie ich na 

konsultacje projektów de facto opracowanych). Część regionów wymieniała jako nowe 

instrumenty, narzędzia już funkcjonujące lub wprowadzane, jak Kontrakt Terytorialny oraz 

Regionalne Fora Terytorialne. W pierwszym przypadku postulowano jednak modernizacje 

założeń Kontraktów (tak aby obejmowały wszystkie środki przeznaczone na rozwój regionu).  

Spośród postulatów wskazujących na konkretne modernizacje stanu prawno-

organizacyjnego wymienić należy podstawowe: 

 Potrzebę zmiany systemu planowania, tak aby zwiększona została rola planu wojewódzkiego 

jako nadrzędnego dla planów miejscowych (obecnie funkcje takie  

w pewnej części przejęły tzw. Specustawy).  

 Propozycję wprowadzenia instrumentów finansowych przymuszających do dialogu  

i współpracy, w tym postulat powołania instrumentu dla obszarów wiejskich na wzór ZIT oraz 

jednoczesne przeniesienie funduszy z programu RPOW do programów finansowanych w 

ramach Funduszu Spójności. 

Podsumowując rozważania odnośnie opinii respondentów w zakresie barier i nowych 

instrumentów dialogu, można zaryzykować stwierdzenie, że badani przedstawiciele władz 

regionalnych są: 

 z funkcjonującego dialogu raczej zadowoleni,  

 widzą jednocześnie wiele barier dla jego rozwoju, 

 jako receptę na poprawę sytuacji wskazują głównie rozwiązania miękkie usprawniające 

działania już istniejących form instytucjonalnych, a tylko niekiedy sugerują duże zmiany o 

charakterze systemowym (zmiana krajowego systemu planowania, reforma polityki wiejskiej 

UE).  
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Ważna konstatacją jest przy tym stwierdzenie, że niedostatki dialogu terytorialnego 

występują praktycznie w całym kraju (największa i dość konsekwentna akceptacja dla 

obecnego stanu rzeczy ujawniła się tylko w opolskim). Może to oznaczać, że ich podłoże nie 

jest kulturowe, oraz że nie mają one związku z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionów. Czynniki takie z pewnością istnieją, ale ich wpływ ma wymiar bardziej lokalny (nie 

są widoczne na poziomie regionów). Przyczyn nie zawsze zadawalającego dialogu szukać 

trzeba zatem w pierwszej kolejności w ułomnościach systemu prawnego na poziomie 

krajowym. Uwarunkowania lokalne są w tym wypadku elementem dodatkowym.  

 

4. Polityka intraregionalna ukierunkowana terytorialnie 

W każdym z województw de facto funkcjonują cztery niezależne dokumenty o istotnym 

wymiarze terytorialnym: a) strategia Rozwoju, b) plan zagospodarowania przestrzennego,  

c) Regionalny Program Operacyjny oraz d) kontrakt terytorialny. W tych warunkach 

niezbędna jest odpowiednia koordynacja zapisów pomiędzy nimi. O jej poziom oraz 

charakter zapytano respondentów (tabela 13).  

Tabela 13. Instrumenty koordynacji polityki przestrzennej wewnątrz regionów 

 Rozwiązanie/narzędzie 

Liczba województw 
wskazująca dany 
instrument (klasę 

instrumentów) 
Ocena znaczenia w 

skali 1 do 6 

Liczba odpowiedzi 
wykorzystanych 

do oceny Czas wprowadzenia 

Utworzenie specjalnego 
zespołu 4 5,4 5 Najczęściej 2013 

Zapewnienie zgodności w 
procesie programowania 

(m.in. macierze zgodności) 9 5,5 8 Najczęściej 1999 

Monitorowanie realizacji 
Strategii i RPO 6 4,8 5 1999-2004 

Ewaluacje ex post i ex ante 5 5,2 5 b.d. 

Realizacja dokumentu 
przez ten sam zespół 4 6 3 Najczęściej 1999 

ZIT i OSI 

4 5,7 3 2013 

Opiniowanie wewnętrzne 
(krzyżowe) 

3 6 3 1999 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
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Jako podstawowy sposób umożliwiający koordynacje dokumentów w województwach 

wymieniano przede wszystkim zapewnianie zgodności w procesie programowania. W tym 

kontekście wskazano m.in. macierze zgodności oraz przestrzeganie kolejności powstawania 

dokumentów, tak aby co do zasady cele polityki przestrzennej dostosowywać do celów 

umieszczonych w Strategii Rozwoju regionu. Jako narzędzie mające największe znaczenie 

wymieniano w tym kontekście sprawowanie pieczy nad wszystkimi wymienionymi 

dokumentami przez ten sam zespół (departament). W kilku innych województwach 

powołano oddzielne zespoły do koordynowania dokumentów strategicznych. Ponadto jako 

ważne narzędzia koordynacji wymieniano prowadzenie ewaluacji ex post i ex ante, oraz stały 

monitoring realizacji zapisów, a także wewnętrzny system krzyżowego opiniowania 

powstających dokumentów. Jako sposoby na koordynację traktowano też czasem istnienie 

takich instrumentów jak ZIT oraz OSI. Pojedyncze regiony wskazywały także, że sposobem na 

zapewnienie zgodności dokumentów strategicznych regionu są listy projektów kluczowych 

oraz równoległość prowadzenia prac nad strategią i planem zagospodarowania.  

Województwa na ogół przypisywały duże znaczenie podawanym sposobom koordynacji. 

Duża część wymienionych narzędzi zaczęła działać już z chwilą reformy administracyjnej  

w roku 1999 (np. zapewnianie zgodności w okresie programowania i wewnętrzne 

opiniowanie krzyżowe). Do nowych metod (wprowadzonych w ostatnich latach) zaliczyć 

należy, z oczywistych względów ZIT i OSI, ale także tworzenie specjalnych zespołów do spraw 

koordynacji. Rozpatrując sposoby koordynacji w ujęciu regionalnym można zauważyć, że 

specjalne zespoły powstawały częściej w województwach Polski zachodniej, zaś regiony 

wschodnie częściej jako metodę zapewnienia zgodności dokumentów wymieniały analizy 

ewaluacyjne ex post lub ex ante. Może to oznaczać, że w tych pierwszych bardziej polegano 

na własnych zasobach ludzkich, podczas, gdy w Polsce wschodniej oczekiwano na opinie 

zewnętrznych ekspertów opracowujących ewaluację.  

Przedstawiciele regionów zapytani zostali także o zwracanie uwagi w poszczególnych 

dokumentach (Strategia, RPO, kontrakt terytorialny, inne) na wewnętrzne podziały 

terytorialne w ramach województwa. Wszystkie odpowiedzi wskazywały, że podziały te są 

uwzględniane w strategii rozwoju oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.  

W przypadku kontraktu terytorialnego liczba odpowiedzi pozytywnych wynosiła 11, ale 

pozostali respondenci nie tyle zaprzeczali zapisom terytorialnym, co raczej uważali 
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postawione pytanie za przedwczesne. Ta pozorna zgodność odnośnie terytorializacji 

prowadzonej polityki wewnątrzregionalnej nie oznaczała jednak zgodności w zakresie 

rzeczywistej skali i sposobu jej uwzględnienia w dokumentach (tabela 14). Zbioru możliwych 

form uwzględnienia nie należy traktować jako kompletny, gdyż udzielane odpowiedzi nie 

objęły wszystkich form faktycznie zapisanych w dokumentach (zgodnie z wiedzą autorów  

niniejszego raportu). Odpowiedzi świadczą raczej o sposobie postrzegania terytorium przez 

władze regionalne. Zdecydowanie najczęściej wymienianą forma terytorializacji były Obszary 

Strategicznej Interwencji (OSI) zapisywane zarówno w Strategiach Rozwoju, jak i w RPO. 

Drugą powszechną formą były obszary funkcjonalne. 

Tabela 14. Wewnętrzne zróżnicowanie przestrzenne w zapisach dokumentów strategiczno-operacyjnych 

Sposób uwzględnienia  Strategia rozwoju RPO 

Liczba regionów 

Obszary strategicznej interwencji 9 6 

Obszary funkcjonalne 5 3 

Subregiony 2 2 

Obszary rewitalizacji 1 1 

Obszary przygraniczne 1 1 

ZIT-y 1 2 

Obszary problemowe (-) 2 

Podział wieś-miasto (-) 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

 
W niektórych odpowiedziach występowały starsze podziały przestrzenne, jak obszary 

problemowe oraz podział na tereny miejskie i wiejskie. Większość respondentów podkreślała 

równocześnie, że w Strategii Rozwoju zróżnicowaniu wewnętrznemu poświęcony został 

odrębny rozdział oraz, że niektóre z celów dokumentu mają bezpośrednie przełożenie 

terytorialne (podejście przestrzenne wynika z nich bezpośrednio). Ponadto jako dokument 

zawierający odniesienia terytorialne respondenci dodatkowo wymieniali Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, który tego typu podziały powinien zawierać niejako  

z definicji. Analizując uzyskane odpowiedzi od strony regionalnej, możemy zauważyć, że 

instrumenty takie jak OSI oraz obszary funkcjonalne nieco częściej wymieniane były  

w województwach Polski centralnej i zachodniej. 

Dodatkowych informacji o sposobach terytorializacji polityki wewnątrzregionalnej 

dostarczyło pytanie o zakres wykorzystania pięciu kluczy terytorialnych. Wszystkie 

województwa potwierdziły wykorzystanie czterech kluczy (dostępność, usługi użytku 

publicznego, zasoby terytorialne i obszary funkcjonalne). Ostatni klucz dotyczący sieci miast 
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wymieniono w 13 województwach, zaznaczając w pozostałych, że jest on trudny do aplikacji 

na poziomie wewnątrzwojewódzkim. Odpowiedź taka koresponduje do pewnego stopnia  

z brakiem podkreślania układów policentrycznych, jako wyznaczników spójności 

terytorialnej, już na etapie jej definiowania. Podstawowe formy wykorzystania kluczy 

terytorialnych w regionach przedstawiono w tabeli15. 

Tabela15. Wykorzystanie kluczy terytorialnych w przestrzennym różnicowaniu polityki rozwoju 

Klucz terytorialny Sposoby wykorzystania 

Dostępność transportowa  Wydzielenie w PZP obszarów o złej dostępności transportowej, 

względnie obszarów peryferyjnych 

 Dostępność jako wskaźnik monitorowania Strategii Rozwoju 

 Dostępność jako wskaźnik do wydzielenia OSI 

 Poprawa dostępności jako cel strategiczny, obszar priorytetowy lub 

kierunek w PZP 

 Podstawa delimitacji subregionów 

Usługi użytku publicznego 
(SeGI) 

 Jeden lub kilka z OSI poświęconych SeGI 

 Wyznaczenie i wymienienie w Strategii obszarów o słabym dostępie do 

SeGI 

 Jeden z podcelów Strategii 

 Jako podstawa oceny projektów zgłaszanych w ramach RPO 

 Określenie własnych standardów dostępu i wpisanie ich do polityki 

 Wymienienie w Strategii konkretnych kategorii usług (medyczne, 

edukacyjne), jako priorytetowych 

 Podstawa delimitacji subregionów 

Zasoby lokalne  Wydzielenie obszarów o określonych potencjałach 

 Wydzielenie obszarów niedoboru 

 Wydzielenie obszarów dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 Wydzielenie OSI związanych z określonym zasobem (bogactwa 

naturalne, krajobraz, granica państwa) 

 Wydzielenie obszarów funkcjonalnych w oparciu o zasoby 

 Jeden z podcelów Strategii 

 Jako podstawa oceny projektów zgłaszanych w ramach RPO 

 Identyfikacja lokalna jako podstawa RIT-ów 

Powiązania ośrodków 
miejskich 

 Uwypuklenie w strategii wewnętrznych układów policentrycznych (np. 

lubuskie trójmiasto) 

 Powiązania sieciowe jako podstawa do wydzielenia multipolarnych 

obszarów funkcjonalnych 

 Wykorzystywanie miernika czasu przejazdu między miastami, ale 

głównie w układzie hierarchicznym 

 Jako podstawa oceny projektów zgłaszanych w ramach RPO 

Obszary funkcjonalne  Wydzielenie obszarów funkcjonalnych wokół głównych ośrodków 

 Obszary funkcjonalne jako OSI 

 Obszary funkcjonalne jako ZIT 

 Jako podstawa oceny projektów zgłaszanych w ramach RPO 

 Rozumienie subregionów jako obszarów funkcjonalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
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W komentarzach niektórzy respondenci zwracali uwagę, że klucze terytorialne 

wykorzystywane są raczej w Planie Zagospodarowania. Wyjątkiem jest klucz obszary 

funkcjonalne, który pojawia się w Strategiach oraz w RPO. Jednocześnie same odpowiedzi 

wskazują, że dwa spośród pięciu kluczy mają charakter „twardy” przekładając się bardzo 

bezpośrednio na politykę przestrzenną praktycznie wszystkich regionów. Są to właśnie 

obszary funkcjonalne oraz dostępność transportowa. Oba pozostają ze sobą ściśle 

powiązane, gdyż dostępność bywa wskaźnikiem delimitacyjnym. Jednocześnie poprawa 

dostępności transportowej jest w kilku wypadkach zapisana jako cel strategiczny, kierunek 

działania itp. Klucze usług użytku publicznego oraz zasobów terytorialnych są także 

stosowane powszechnie, ale ich rozumienie nie jest jednolite. W niektórych regionach są one 

podstawą delimitacji obszarów funkcjonalnych, względnie OSI, w innych stanowią tylko 

uzupełniający element różnicujący. Klucz powiązań ośrodków miejskich był na ogół 

rozumiany przez przedstawicieli województw jako powiązania wewnętrzne. W wielu 

wypadkach utożsamiano go z tradycyjnym układem hierarchicznym, wskazując na potrzebę 

poprawy dostępności z ośrodków peryferyjnych do stolicy województwa. Rzadziej 

dostrzegano znaczenie związków multikierunkowych pomiędzy miastami wewnątrz regionu 

(jeżeli, to najczęściej w przypadku miast położonych w bezpośrednim wzajemnym 

sąsiedztwie). Wcale nie widziano (a przynajmniej nie deklarowano) wartości dodanej w 

uczestnictwie ośrodków z województwa w powiązaniach sieciowych z innymi regionami lub 

w wymiarze międzynarodowym. W uzupełniających opiniach ekspertów odpowiadających na 

podobne pytania, stopień wykorzystania kluczy terytorialnych oceniony jest dużo bardziej 

negatywnie. Wskazują oni na powszechność wykorzystania klucza obszary funkcjonalne oraz 

zbyt mały zakres brania pod uwagę wszystkich pozostałych. 

W tym miejscu na refleksję zasługuje także rozumienie samych regionów funkcjonalnych. 

Wśród badanych osób są one rozumiane jednoznacznie jako narzędzia działania o nowej 

delimitacji (alternatywnej do podziału administracyjnego). Oznacza to jednoznaczne 

„opowiedzenie się” za regionami – jednostkami przestrzennymi, a nie za regionami 

funkcjonalnymi utożsamianymi z czynnikiem aglomeracji.  

Reasumując tę część rozważań, należy wskazać na wyraźną różnicę pomiędzy deklaratywnym 

rozumieniem pojęcia spójności terytorialnej, a praktycznym zastosowaniem elementów 

terytorializacji (w tym kluczy terytorialnych). Na poziomie definicji większość województw 
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zgodnie podkreśla rolę endogenicznych czynników wzrostu określając terytorium w 

kategoriach pozytywnych. Przy prowadzeniu polityki intraregionalnej, dominuję już podejście 

z jednej strony narzędziowe, a z drugiej bardziej tradycyjne. Regiony korzystają z możliwości 

(takich jak ZIT, OSI), sprowadzając często wewnętrzną politykę przestrzenną do wyznaczenia 

różnego rodzaju obszarów. Co więcej wyznaczenie przeważnie odbywa się w oparciu  

o kryteria negatywne (nawiązujące do dawniej wydzielanych obszarów problemowych). 

Dzieje się tak także przy zastosowaniu kluczy terytorialnych. Wykorzystywana jest 

dostępność, ale głównie jako miara upośledzenia terytorialnego. Podobną rolę odgrywają 

usługi pożytku publicznego. Uzupełnieniem tego podejścia jest traktowanie kluczy jako 

narzędzia monitoringu przestrzennego. Oparcie delimitacji obszarów wewnątrz województw 

na elementach pozytywnych (klucz zasoby terytorialne) jest rzadsze. Bardzo 

charakterystyczny jest również brak podejścia integracyjnego. Terytorium nie jest 

traktowane jako podmiot polityki zintegrowanej, a zarazem szansa na przezwyciężenie 

podziałów sektorowych. Jest w tym kontekście raczej narzędziem.  

Kończąc można byłoby zaryzykować pesymistyczne twierdzenie, że w praktyce polityki 

wewnętrznej polskich województwach, terytorium to wciąż bardziej problemy niż aktywa. 

Jednocześnie widoczna jest jednak ewolucja podejścia, która, nawet jeżeli jest do pewnego 

stopnia wymuszona regulacjami Unii Europejskiej, daje podstawy do bardziej terytorialnej 

polityki na poziomie regionalnym. 

5.Sprawdzone rozwiązania 

Respondentów zapytano o innowacje i dobre praktyki dotyczące spójności terytorialnej jakie 

władze i administracja publiczna województwa, które oni reprezentują, najbardziej sobie 

ceni i które uważa za najbardziej istotne oraz godne upowszechnienia. W efekcie powstała 

lista 50 tego typu kategorii (zob. Aneks I). 

Generalnie można je podzielić na cztery kategorie: (1) związane z wdrażaniem paradygmatu 

polityki ukierunkowanej terytorialnie (tzw. place-based wg propozycji F. Barca), (2) 

wprowadzające do polityki intraregionalnej kategorie przestrzenne, np. dostępność, korzyści 

aglomeracji etc. (nacisk na klucze terytorialne) (3) odnoszące się do przestrzennego 

różnicowania celów tej polityki, ale bez bezpośredniego posiłkowania się paradygmatem 

polityki ukierunkowanej terytorialnie czy kluczami terytorialnymi oraz (4) pozostałe 

odnoszące się nie do sposobów projektowania i prowadzenia polityki, co bardziej do jej 



  

  39 

zawartości – najczęściej są to konkretne programy, czy wieloletnie przedsięwzięcia  

i propozycje inwestycyjne odnoszące się do kategorii przestrzennych, np. dostępności 

lokalnych aktywów rozwojowych, ale również wymiana doświadczeń, czy budowanie 

kapitału ludzkiego. 

Sprawdzonych rozwiązań zebranych w aneksie nie powinno się w żadnym przypadku 

traktować jako punktu wyjścia do oceny stopnia zaawansowania poszczególnych 

województw we wdrażaniu koncepcji spójności terytorialnej. Ich lista zapewne byłaby inna, 

gdyby badanie miało charakter iteracyjny, a nie jednorazowy, a respondenci nie byli 

ograniczeni do 3-4 praktyk. To, że np. tylko jedno województwo wskazało na portal 

internetowy nie oznacza, iż inne nie stosują tej metody do komunikowania się  

z interesariuszami. Wprost przeciwnie, większość z nich tak czyni, ale uznała tę kwestię za 

mniej godną popularyzacji od innych swoich osiągnięć. Lista praktyk zawarta w Aneksie I 

stanowi więc tylko pierwsze przybliżenie analizowanego zagadnienia. Na poziomie krajowym 

wydaje się jednak wystarczającym materiałem do interpretacji.  

Ponad połowa (26) dobrych praktyk (sprawdzonych rozwiązań) odnosi się do wdrażania 

paradygmatu „place based” w polityce intraregionalnej. Praktyki te dotyczą: komunikowania 

i informowania interesariuszy, przetwarzania i pozyskiwania informacji, konsultacji, 

partycypacji i organizowania (się) interesariuszy, form/instrumentów dialogu terytorialnego 

takich, jak zintegrowane inwestycje terytorialne, czy kontrakty samorządowe, a w końcu 

bardzo kompleksowych zmian w całej polityce intraregionalnej i sposobach jej prowadzenia. 

Te ostatnie jako najciekawsze zostaną pokrótce opisane. 

Kontrakty samorządowe to instrument podobny do kontraktów terytorialnych, ale wiążący 

władze regionalne i lokalne. W woj. zachodniopomorskim są to kontrakty zawierane  

z samorządami, które się same zorganizowały (minimum trzy jednostki plus szeroki udział 

partnerów niepublicznych i publicznych) do rozwiązania konkretnego problemu, czy 

stymulowania rozwoju. Takie porozumienia powinny opracować diagnozę dla obszaru 

objętego porozumieniem, przygotować strategię, z której powinny wynikać inwestycję, które 

zostaną wprowadzone na listę indykatywną (tryb pozakonkursowy) RPO. Gminy i powiaty 

mają świadomość, że podpisanych zostanie tylko kilka kontraktów samorządowych, ale mają 

całkowitą swobodę w zawiązywaniu porozumień. Kontrakty obejmą całe terytorium 

województwa z wyłączeniem ZITów. Podobnie, ale z pewnymi odrębnymi niuansami 
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kształtują się Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) w woj. pomorskim. Ten 

instrument zostanie szczegółowo opisany w dalszej części monografii. 

Programy Strategiczne to przełożenie celów strategicznych na konkretne zadania z podaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, kosztorysów, lokalizacji działań. Element 

innowacyjny pojawiający się w woj. zachodniopomorskim dotyczy ich sieciowego  

i kompleksowego charakteru. W ramach tych programów następuje współpraca  

i porozumiewanie się różnych interesariuszy, np. ekspertów, pracowników UM, WUP, 

Centrum Obsługi Inwestorów i wielu innych. Powstają w ten sposób wielosektorowe złożone 

programy, np. rynku pracy, czy czasu kreatywnego (turystyka+kultura+edukacja). 

Nakłanianie gmin do współdziałania przez aktywne zachęty ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego to przykład inicjowania rozwoju przez 

przewodzenie. Ma to charakter sieciowy i uwzględnia kompromis między interesami  

i priorytetami rożnych szczebli administracji publicznej i innych aktorów gry rozwojowej. Jest 

to ciekawy przykład ram dialogu terytorialnego. Przykładem może być inicjatywa Cittaslow. 

Urząd uznał ten typ rozwoju za korzystny dla miast regionu. Nakłonił je do zapoznania się z tą 

koncepcją, zbadania jej efektów w miastach, które się do niej stosują i nawiązania stosunków 

partnerskich z tymi jednostkami. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego pojawia 

się dopiero, gdy współpraca międzynarodowa zaczyna przynosić widome efekty – nie ma 

fiskalnych i pozamerytorycznych zachęt do jej nawiązania. To eliminuje projekty nastawione 

tylko na doraźne korzyści. 

Dużą część z omówionych wcześniej elementów zawiera pakiet planowania strategicznego 

woj. małopolskiego, dla którego punktem wyjścia jest upodmiotowienie subregionów  

i planowanie ponad granicami administracyjnymi gmin i powiatów. W województwie 

małopolskim przyjęto założenie, iż układ terytorialny (tworzą go: Krakowski Obszar 

Metropolitalny, Małopolska Zachodnia oraz subregiony: tarnowski, sądecki, podhalański) 

stanowi punkt odniesienia dla strategii województwa oraz dla polityk publicznych 

znajdujących się w gestii władz województwa. Wszystkie polityki są więc wpisywane w ten 

ruszt terytorialny. W każdym subregionie powołano forum subregionalne. Są to ciała 

doradcze i opiniodawcze w ramach realizacji strategii wojewódzkiej i RPO. Złożone w 50%  

z przedstawicieli samorządów i w 50% z partnerów społecznych: środowisk naukowych, 

przedstawicieli gospodarki i stowarzyszeń (organizacji pozarządowych). Jest to sposób na 
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quasi upodmiotowienie subregionów oraz próba zarządzania/koordynacji wdrażania polityk 

publicznych ponad granicami gmin i powiatów. W marcu 2013r. Zarząd 

Województwa Małopolskiego przyjął projekty dziewięciu programów: Kapitał Intelektualny 

i Rynek Pracy, Regionalna Strategia Innowacji, Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, 

Transport i Komunikacja, Obszary Wiejskie, Ochrona Środowiska wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, Ochrona Zdrowia, Włączenie Społeczne oraz Marketing 

Terytorialny. Programy te służą realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na 

lata 2011-2020 i są najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu. W ten 

sposób wszystkie najważniejsze procesy rozwojowe wpisywane są  

w województwie w układ przestrzenny, upodmiotowiony przez powołanie forów 

subregionalnych. 

Z pozostałych dobrych praktyk wdrążających paradygmat polityki ukierunkowanej 

terytorialnie (place based) wiele ma charakter oczywisty i nie wymaga wyjaśnienia (np. 

usprawnienie konsultacji, ZIT etc.). Ważne i niezwykle obiecujące działania dotyczą tworzenia 

regionalnych obserwatoriów terytorialnych (ROT). Ciekawe i kompleksowe doświadczenia w 

tym zakresie mają woj. małopolskie i mazowieckie (opisane w dalszej części monografii). 

Najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie w woj. 

zachodniopomorskim modelu chmury, jako platformy regionalnego obserwatorium 

terytorialnego (ROT). Obserwatorium ma być: (1) platformą skupiania wokół dokumentów 

strategicznych województwa różnych interesariuszy: WUP, Izba Skarbowa, Urząd 

Statystyczny w Szczecinie i uczelnie wyższe, (2) centrum wymiany wiedzy między 

interesariuszami. Działanie ROT ma służyć dzieleniu się wiedzą i opierać się na zasadzie 

kolegialnej chmury (clouding out), w której umieszczane są przez interesariuszy problemy,  

a chmura wskazuje, jakie posiada informacje pomocne do jego rozwiązania i jakie 

doświadczenia mogą temu służyć. Urząd Marszałkowski ma służyć obsługą techniczną. ROT 

będzie bardzo ważnym instrumentem koordynacji pracy nad pozyskiwaniem informacji, tj. 

zapobiegania sytuacjom, że różne jednostki urzędu zamawiają ekspertyzy na podobny temat. 

Niewielka liczba sprawdzonych rozwiązań dotyczy natomiast wykorzystania kluczy 

terytorialnych i kategorii przestrzennych w polityce intraregionalnej. Nie oznacza to, jednak, 

iż polskie województwa nie przykładają do tej sprawy znaczenia. Wojewódzkie plany 

przestrzenne z reguły służą, bowiem temu celowi. Ich „grzechem pierworodnym” jest jednak 
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wtórność w stosunku do strategii społeczno-gospodarczych. Stąd ważne są praktyki 

terytorializacji tych ostatnich. Instrumentem, który wydaje się temu dobrze służyć są obszary 

interwencji strategicznej (OSI). Problem polega na ich właściwej delimitacji i wykorzystaniu 

do wdrażania polityki intraregionalnej. Aby dobrze służyły one terytorialziacji polityki 

powinny po pierwsze być wyznaczone na podstawie istotnych charakterystyk przestrzennych 

regionu (najważniejszych elementów jego kapitału terytorialnego traktowanego jako aktywo 

rozwojowe) po drugie powinny odnajdować odzwierciedlenie w interwencji strategicznej to 

jest w regionalnych programach operacyjnych (RPO). Na przykład w woj. warmińsko 

mazurskim OSI wyróżniono na podstawie wcześniejszych badań przestrzennych 

prowadzonych przy wykorzystaniu m.in. kluczy terytorialnych. W ten sposób wyróżniono 

następujące OSI, a dla każdego obszaru zdywersyfikowano efekty interwencji (tabela 16): 

 OSI – TYGRYS WARMINSKO-MAZURSKI  

 OSI – AGLOMERACJA OLSZTYNA 

 OSI – OŚRODKI SUBREGIONALNE 

 OSI – NOWOCZESNA WIEŚ 

 OSI – OBSZARY PERYFERYZACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 

 OSI – OBSZARY O SŁABYM DOSTĘPIE DO USŁUG PUBLICZNYCH  

 OSI – OBSZARY PRZYGRANICZNE 

 OBSZARY WYMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI I REWITALIZACJI 

 OBSZARY O EKSTREMALNIE NISKIEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 

Tabela 16. Obszary interwencji strategicznej w woj. warmińsko-mazurskim i odpowiadające im klucze 
terytorialne oraz efekty interwencji. 

L
P 

OSI klucz efekty interwencji 

1.  „TYGRYS WARMIŃSKO 
MAZURSKI” 

dostępność, 
sieć miast 

Dynamizacja procesów gospodarczych, rozwój współpracy 
sieciowej – w tym w zakresie innowacyjności, wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej, wzrost jakości życia, wzrost 
kooperacji krajowej i międzynarodowej 

2.  „OŚRODKI 
SUBREGIONALNE” 

obszary 
funkcjonalne 

Wzrost funkcji subregionalnych Elbląga i Ełku 
(gospodarczych, społecznych, w tym edukacyjnych, 

kulturowych i medycznych); wzrost konkurencyjności 
gospodarczej w kraju i za granicą; podniesienie poziomu 

kapitału społecznego; wzrost różnorodności i dopasowania 
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku; rewitalizacja społeczno-

gospodarcza; intensyfikacja współpracy międzynarodowej i 
międzyregionalnej; wykształcenie wyrazistych funkcji 
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społeczno-gospodarczych obu miast 

3.  „NOWOCZESNA WIEŚ” aktywa 
lokalne/kapit
ał terytorialny 

Wzrost specjalizacji w zakresie produkcji żywności wysokiej 
jakości bazującej na regionalnych zasobach przyrodniczych 

wspierającej poziom dochodów mieszkańców regionu; 
wzrost współpracy biznesowej, a także aktywności 
promocyjnej i targowej; wzrost przedsiębiorczości 

4.  „OBSZARY 
PERYFERYZACJI 

SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEJ”( 

brak Podniesienie poziomu kapitału społecznego; rozwój 
organizacji pozarządowych, aktywizacji społecznej i działań w 

zakresie ekonomii społecznej; wzrost atrakcyjności 
turystycznej i efektywna promocja produktów turystycznych; 
lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych dla aktywizacji 

społeczno-gospodarczej 

5.  „OBSZARY O SŁABYM 
DOSTĘPIE DO USŁUG 

PUBLICZNYCH” 

usługi pożytku 
publicznego 

Wzrost dostępu do usług publicznych; aktywizacja społeczna; 
poprawa połączeń komunikacyjnych z lokalnymi ośrodkami 

wzrostu; wzrost przedsiębiorczości. 

6.  „OBSZARY 
PRZYGRANICZNE” 

aktywa 
lokalne/kapit
ał terytorialny 

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej; wykorzystanie 
szans wynikających z małego ruchu przygranicznego 

(aktywizacja społeczna i gospodarcza); wzrost 
przedsiębiorczości; poprawa powiązań komunikacyjnych w 

pasie przygranicznym; utworzenie i wypromowanie 
produktów turystycznych 

7.  ”OBSZARY 
WYMAGAJĄCE 

RESTRUKTURYZACJI I 
REWITALIZACJI” 

aktywa 
lokalne/kapit
ał terytorialny 

Wzrost kapitału społecznego; podniesienie jakości edukacji; 
wzrost przedsiębiorczości; rewitalizacja miast; wzrost jakości 
życia; wzrost współpracy międzygminnej; poprawa połączeń 

komunikacyjnych z otoczeniem (rynki pracy); specjalizacja 
miast i miasteczek i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

terenu. 

8.  „OBSZARY O 
EKSTREMALNIE NISKIEJ 

DOSTĘPNOŚCI 
KOMUNIKACYJNEJ” 

dostępność Poprawa dostępności komunikacyjnej; wzrost współpracy; 
wzrost przedsiębiorczości; wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

i turystycznej 

9.  „AGLOMERACJA 
OLSZTYNA” 

 

obszary 
funkcjonalne 

Wzrost funkcji metropolitalnych Olsztyna (np. medyczne i 
rehabilitacyjne, 

kulturowe, centrum naukowo-technologiczne, wysoka 
specjalizacja naukowa); wzmocnienie funkcji gospodarczych 

(atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna); rozwój 
zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego 
aglomerację; wzrost jakości życia i rozwój środowiska dla 
ludzi kreatywnych; rewitalizacja społeczno-gospodarcza 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ”Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025” 

Część z tych OSI ma tradycyjny charakter „problemowy”. Cześć jednak wykorzystuje 

terytorium, jako endogeniczne aktywo rozwojowe. Zarówno w woj. warmińsko mazurskim, 

jak i pomorskim OSI są używane, jako narzędzie terytorializacji polityki intraregionalnej 

poprzez regionalny program operacyjny. W kilku działaniach RPO są preferencje dla 

wskazanych OSI. Są też działania ograniczone do wybranych OSI. 

Należałoby jednak postulować bardziej intensywne prace zmierzające do uwzględnienia 

systemowego kapitału terytorialnego w polityce intraregionalnej. OSI to dobry początek. 
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Brakuje jednak innych instrumentów dot. oceny wpływu polityk na kapitał terytorialny, czy 

wpływu tego kapitału na rozwój. 

Osiem sprawdzonych rozwiązań w kategorii trzeciej wskazuje na dążenie do terytorializacji 

polityki rozwoju przez polskie regiony. Stosowane są w tym zakresie różne metody od 

współpracy w różnych konfiguracjach, wykorzystania analiz przestrzennych, do 

przestrzennego różnicowania celów rozwojowych. Cześć z nich przy niewielkiej zmianie 

akcentów mogłaby być zaliczona do kategorii pierwszej lub drugiej. Kategoria czwarta 

natomiast pokazuje próby bezpośredniego wdrażania wybranych kategorii i działań 

przestrzennych na rzecz rozwoju regionu. Te dziesięć praktyk ujawnia najbardziej atrakcyjne 

dla decydentów lokalnych przestrzenne projekty rozwojowe (konkretne inwestycje w kapitał 

terytorialny) takie, jak np. transport (infrastruktura), zasoby naturalne i krajobraz, kapitał 

ludzki, biosfera, energetyka ze źródeł odnawialnych etc. Część z tych projektów była 

zapewne przygotowywana w ramach podejścia ukierunkowanego terytorialnie, ale to 

wymagałoby dalszych badań. Co do pewnych powstaje jednak wątpliwość czy mają one 

charakter ‘systemowy”.  

 

6. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wskazują na właściwy kierunek zmian polityki intraregionalnych 

polskich województw. Ogromna w tym zasługa rozpoczęcia w Polsce dyskursu dot. takich 

kategorii jak kontrakt terytorialny, ZIT, fora terytorialne, obserwatoria terytorialne.  

W efekcie w regionach, w wielu przypadkach samorzutnie, tworzone są niezbędne 

mechanizmy aby łączyć rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy. Efekt tych prac nie jest 

jednak jeszcze widoczny ani możliwy do oceny. Inkryminowana integracja nie „stała się 

ciałem” jak na razie w żadnym województwie. Ponadto prace te z reguły nie są prowadzone 

pod hasłem spójności terytorialnej, a wynikają z pragmatyzmu, tj. imperatywu bardziej 

efektywnego wykorzystywani środków przeznaczanych na rozwój regionów. Spójność 

terytorialna w wydaniu elit regionalnych wydaje się mieć bardziej deklaratywny (buzz word) 

niżeli praktyczny (wdrożeniowy) charakter. Przedstawiciele władz regionalnych, wykazują 

relatywnie dobrą orientację w problematyce spójności terytorialnej, ale ich rozumienie 

pojęcia jest na ogół węższe niż w opracowaniach teoretycznych. Dominuje spore 

zróżnicowanie i brak jednolitego rozumienia tej kategorii zarazem przy poszanowaniu jej 
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ważności i podkreślaniu potrzeby jej wykorzystania w regionalnych dokumentach 

strategicznych. Nierzadko jednak spójność terytorialna stawiana jest na pozycji służebnej 

względem spójności społecznej i ekonomicznej. Wyraźnie widać, że w kraju nie odbyła się 

debata publiczna na ten temat tj. czemu ma służyć spójność terytorialna, jak ją rozumieć, 

wykorzystywać w praktyce programowania i do jakich korzyści to ma doprowadzić. Niektórzy 

respondenci dopiero w trakcie ankiety orientowali się, że sposób prowadzenia przez nich 

polityki rozwoju regionu stanowi emanację, a bywało, że nawet i kwintesencję spójności 

terytorialnej. 

W aplikowaniu spójności terytorialnej do procesu programowania rozwoju widać słabszy 

nacisk na kapitał terytorialny, a silniejszy na sposób prowadzenia polityki rozwoju i próby 

wzmocnienia jej zintegrowanego charakteru. Świadczy o tym chociażby struktura i zakres 

sprawdzonych rozwiązań. Wprawdzie województwa samorzutnie stosują koncepcję kluczy 

terytorialnych, ale często do wyznaczania tradycyjnych obszarów problemowych, a nie jako 

narzędzie wprzęgania kapitału terytorialnego we wzmacnianie rozwoju regionu. Należałoby 

więc postulować bardziej intensywne prace zmierzające do uwzględnienia systemowego 

kapitału terytorialnego w polityce intraregionalnej. OSI to dobry początek. Brakuje jednak 

innych instrumentów dot. oceny wpływu polityk na kapitał terytorialny, czy wpływu tego 

kapitału na rozwój. 

Wydaje się natomiast, że polskie regiony są na dobrej drodze do wprowadzenia w życie 

paradygmatu „place based”. Wszystkie jego elementy składowe są obecne w polityce 

polskich województw. Dzięki przywództwu szczebla krajowego pozytywny przełom dokonuje 

się w sposobach gromadzenia wiedzy. Powstaje system obserwatoriów terytorialnych. 

Nierozwiązana pozostaje jednak kwestia kompatybilności wiedzy i informacji uzyskiwanej 

w różnych skalach przestrzennych. Najsłabszym ogniwem systemu są sposoby udostępniania 

tej wiedzy. Dominują metody pasywnie. Brakuje pomysłu na zarządzanie rozwojem przez 

dzielenie się wiedzą. Mniej problematyczne jest oddziaływanie na innych aktorów gry 

rozwojowej. W tym zakresie na plan pierwszy wysuwają się istniejące instrumenty prawne 

(opiniowanie, konsultowanie), ale pozytywnie oceniane są również działania miękkie (np. 

rozmowy). Brakuje nieco pro aktywnych działań innowacyjnych tzn. wpływania na innych 

przez przewodzenie. 
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Generalnie jednak dialog terytorialny oceniono pozytywnie. Dzięki nowym instrumentom 

(np. ZIT, kontrakty terytorialne) dialog ten staje się coraz bardziej intensywny, a ze względu 

na lepsze sposoby gromadzenie wiedzy coraz bardziej merytoryczny. Władze wojewódzkie z 

funkcjonowania tego dialogu są raczej zadowolone, aczkolwiek dostrzegają szereg barier  

i proponują sporo usprawnień (głównie rozwiązania miękkie usprawniające działania już 

istniejących form instytucjonalnych, a tylko niekiedy sugerują duże zmiany o charakterze 

systemowym takie jak np. zmiana krajowego systemu planowania, reforma polityki wiejskiej 

UE). Przyczyn nie zawsze zadawalającego dialogu szukać trzeba zatem w pierwszej kolejności 

w ułomnościach systemu prawnego na poziomie krajowym. Uwarunkowania lokalne są w 

tym wypadku elementem dodatkowym. Słabością dialogu jest też sposób dokonywania 

oceny polityk rozwoju województw przez innych aktorów gry rozwojowej. Dominuje 

formalizm i akcyjność tych działań. Instrumentarium i ramy dokonywania ocen tego typu są 

ograniczone głównie do konsultacji, opiniowania i uzgadniania. Imperatywem jest chęć 

unikania konfliktów i zachowania zgodności. Nie pojawiają się takie kategorie, jak synergia, 

budowanie wspólnych potencjałów. Wśród instrumentów nie ma pionowych  

i poziomych think-tanków, grup wspólnych etc. Należy jednak sądzić, iż kontrakty 

terytorialne i partnerskie (samorządowe) nieco ten obraz poprawią. Respondenci ze szczebla 

regionalnego wyraźnie lepiej oceniają własne dokonania w tym zakresie (z wyjątkiem oceny 

horyzontalnej), niżeli podmiotów szczebla centralnego i lokalnego. 
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Aneks I 

Sprawdzone rozwiązania wdrążania koncepcji spójności terytorialnej w optyce regionów 

LP 
Typ 

sprawdzonej 
praktyki 

Województwo Zwięzły opis sprawdzonej praktyki 

 
  

KOMUNIKACJA i INFORMOWANIE 

1)  1. Dolnośląskie 

Dokumenty o charakterze strategicznym tworzone w języku 
dostępnym dla każdego (zwięzłym, prostym), co umożliwia 

dotarcie do większego grona odbiorców i lepsze zrozumienie 
działalności władz województwa – krótkie, treściwe 

sformułowanie kierunków rozwoju. 

2)  1. Podkarpackie 
Strona internetowa www.podkarpackie.pl, gdzie można 
znaleźć odnośniki do wszystkich ważnych dokumentów 

operacyjnych uchwalonych oraz w fazie konsultacji 

3)  
 

Pomorskie 

Wyspecyfikowanie w strategii oczekiwań w stosunku do władz 
centralnych warunkujących pomyślną realizację strategii 
(wstęp do przygotowania stanowiska negocjacyjnego w 

ramach kontraktu terytorialnego) 

 
  

PRZETWARZANIE I POZYSKIWANIE INFORMACJI 

4)  1. Kujawsko-pomorskie 
Wspieranie technologii informacyjnej przetwarzania w 

chmurze realizowaną przez Agencje Rozwoju Regionalnego 

5)  1. Małopolskie 

Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego, które 
prowadzi bieżący monitoring wdrażania dokumentów 

strategicznych województwa, wydatkowania Śródków UE, jak 
również prace badawcze i analityczne (np. badania 

ankietowe) oraz sporządzają co cztery lata raport o stanie 
województwa. 

6)  1. Mazowieckie 
Projekt „Trendy Rozwojowe Mazowsza” jako wstępna wersja 

regionalnego obserwatorium terytorialnego. 

7)  1. Podkarpackie 
Geoportal krajowy, internetowe lokalne systemy informacji 

przestrzennej, np. miasta Tyczyn 

8)  1. Zachodniopomorski 
Regionalne Obserwatorium Terytorialne jako platforma w 

chmurze wymiany informacji i doświadczeń 

 
  

KONSULTACJE 

9)  1. Lubuskie 
Konsultacje strategii prowadzone bardzo szeroko i na 

wstępnym etapie przygotowania strategii dostosowane do bi-
polarnej struktury przestrzennej województwa 

10)  1. Opolskie Szeroko prowadzone konsultacje społeczne 

11)  1. Podkarpackie 
Konsultacje społeczne dokumentów strategicznych ze 

szczeblem rządowym 

12)  
 

Wielkopolskie 

Konsultacje społeczne: konsultacje te mają praktyczny efekt. 
Udział w konsultacjach w pewien sposób gwarantuje zmianę 

lub przyjęcie nowego stanowiska, przekazanie środków na cel, 
który uczestnik konsultacji widzi na pierwszym planie, może 

uzyskać efekt dodany dla siebie 

 
  

PARTYCYPACJA 

13)  1. Podlaskie Partnerski model współpracy nad dokumentami 

14)  1. Świętokrzyskie 
Chęć zrzeszania się samorządów lokalnych dla realizacji 

wspólnych celów, np. Kielecki Obszar Metropolitalny później 
Kielecki Obszar Funkcjonalny 

15)  1. Śląskie Strategia rozwoju Polski Południowej w partnerstwie z 
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województwem małopolskim 

16)  1. 
Warminsko-
mazurskie 

Innowacyjny sposób włączenia wszystkich departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego w proces monitorowania realizacji 

strategii poprzez obligatoryjne zapisy na ten temat w ich 
planach pracy. 

 
  

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE, 
ZINTEGROWANE POROZUMIENIA TERYTORIALNE , ROZWÓJ 

KIEROWANY PRZEZ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ 

17)  1. Podlaskie 
Wdrażanie proponowanego przez Komisję Europejską 

podejście rozwoju lokalnego kreowanego przez lokalną 
społeczność 

18)  1. Podlaskie Zintegrowane inwestycje Terytorialne 

19)  1. 
Warminsko-
mazurskie 

Innowacyjna metoda (model) kreowania ZIT 

20)  1. Wielkopolskie 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wprowadzono w 
Wielkopolsce z nadzieją na uzyskanie dodanego efektu w 
zakresie rozwoju terytorialnego, zależnego od współpracy 

partnerów samorządowych szczebla lokalnego. 

 
  

PRZEDSIĘWZIĘCIA KOMPLEKSOWE 

21)  1. Małopolskie 

Pakiet planowania strategicznego, tj. programy strategiczne 
służące realizacji Strategii Rozwoju Województwa i wpisujące 

się (zróżnicowane) w układ przestrzenny subregionów w 
województwie 

22)  1. Małopolskie 
Upodmiotowienie subregionów i planowanie ponad granicami 

administracyjnymi gmin i powiatów 

23)  1. Pomorskie 

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne / Miejskie Obszary 
Funkcjonalne . Paradygmat „place based” w stosunku do 

centrów subregionalnych. Kontraktualne regulowanie 
współpracy z tymi centrami, tworzenie obszarów 

funkcjonalnych, a zarazem ich włączanie w kontrakty 
terytorialne z władzami krajowymi 

24)  1. 
Warminsko-
mazurskie 

Nakłanianie gmin do współdziałania przez aktywne zachęty ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego 

25)  1. Zachodniopomorskie 
Kontrakty samorządowe. Paradygmat „place based” w 

stosunku do centrów subregionalnych 

26)  1. Zachodniopomorski 
Kompleksowe Programy Strategiczne o charakterze 

sieciowym. 

27)  1/2 Dolnośląskie 

Zaakcentowanie w dokumentach o charakterze strategicznym 
konieczności podejmowania działań rozwojowych w oparciu o 

własne, wewnętrzne potencjały regionu i jak najszerszej 
współpracy z możliwie jak największą liczbą partnerów 

społeczno-gospodarczych, co pozwala przygotować region do 
funkcjonowania w okresie, w którym środki otrzymywane z 

UE będą niższe 

28)  2/4 Lubuskie 
Lubuskie Trójmiasto. Wykorzystanie S 3 do łączenia miast i 

tworzenia synergii, tj. sieciowych korzyści aglomeracji. Projekt 
transportu niskoemisyjnego jako kręgosłup Trójmiasta 

29)  2. Pomorskie 
Obszary Interwencji Strategicznej (OSI): w kilku działaniach 
RPO są preferencje dla OSI. Są też działania ograniczone do 

wybranych OSI 

30)  2. 
Warminsko-
mazurskie 

Inteligentne specjalizacje na bazie analiz przestrzennych i 
społeczno-gospodarczych 

31)  2. 
Warminsko-
mazurskie 

Obszary Interwencji Strategicznej – ciekawe delimitowane na 
gruncie dogłębnych analiz przestrzennych wykorzystujących 

klucze terytorialne 
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32)  2. Łódzkie 
Delimitacja obszarów funkcjonalnych regionu łódzkiego 

(myślenie terytorialne) 

33)  3. Dolnośląskie 

Silne zaakcentowanie w dokumentach o charakterze 
strategicznym terytorialnego wymiaru polityki rozwoju, 

pozwalającego precyzyjnie zdefiniować właściwie adresowane 
zakresy i obszary wsparcia. 

34)  3. Lubelskie Trójstronna strategia rozwoju obszarów przygranicznych 

35)  3. Lubuskie 
Współpraca gmin dzięki dużym projektom UE szczególnie z 

zakresu gospodarki ściekowej i odpadami wiążącymi gminy w 
obszary funkcjonalne w zakresie gospodarki odpadami 

36)  3. Mazowieckie 

Podejście do przemysłu, tzn. wybór pewnego kierunku 
rozwoju czy dziedziny priorytetowej i rozpisanie jej rozwoju w 
układzie terytorialnym i to w podziale na element spójności i 

konkurencji 

37)  3. Opolskie 
Analizy, badania i ewaluacje kwestii przestrzennych (zarówno 

zewnętrzne, jak i wewnętrzne) 

38)  3. Śląskie 
Programy rozwoju subregionu (obecnie Strategie Rozwoju 

Subregionu) 

39)  3. Śląskie Współpraca bilateralna z Czechami i Słowacją 

40)  3. Wielkopolskie 

Terytorializacja Strategii. W strategii rozwoju województwa 
już określenie poszczególnych celów odnosi się do 

zróżnicowania przestrzennego, wyznacza cele dotyczące 
metropolii, ale także dotyczące ośrodków subregionalnych, 

czy lokalnych. W części diagnostycznej cały rozdział 
poświęcony jest zróżnicowaniu przestrzennemu 

41)  4. Kujawsko-pomorskie 
Odkrywanie zasobów innowacyjnych z potencjału 

endogenicznego województwa w zakresie instalacji farm 
wiatrowych w województwie 

42)  4. Kujawsko-pomorskie 
Wspieranie innowacyjności w zakresie produkcji taboru przesz 

firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding 

43)  4. Lubelskie 
Odkrywanie zasobów innowacyjnych z potencjału 
endogenicznego województwa (biogospodarka) 

44)  4 Lubelskie 
Wymiana studentów, doświadczeń i poglądów z uczelniami 

zagranicznymi 

45)  4. Łódzkie 
Poprawa spójności zewnętrznej poprzez budowę 

multimodalnego Dworca Kolejowego w Łodzi (Łódź Fabryczna) 

46)  4. Łódzkie 
Zagospodarowywanie terenów pokopalnianych oraz wiedza o 

przeobrażaniu środowiska po eksploatacji złóż węgla 
brunatnego 

47)  4. Podkarpackie 
Strona z RPO 2007-2013 , która była pomocna beneficjentom, 

którzy starali się o środki z UE 

48)  4. Śląskie 
Projekt z europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej 

TRITIA 

49)  4. Świętokrzyskie 
Uatrakcyjnienie Gór Świętokrzyskich - projekt ZPORR, który 

między innymi miał poprawić dostępność Gór Świętokrzyskich 
(Pętla Świętokrzyska) dla turystów 

50)  4. Świętokrzyskie 

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa 
świętokrzyskiego w układzie krzyżowym poprzez rozbudowę 

dróg krajowych nr 7 i 74 na drogi ekspresowe S7 i S74 na 
przebiegu przez Kielce 

Objaśnienie: 

1. sprawdzone rozwiązania związane z wdrażaniem paradygmatu polityki ukierunkowanej terytorialnie (wg 
propozycji F. Barca),  

2. sprawdzone rozwiązania wprowadzające do polityki intraregionalnej kategorie przestrzenne, np. dostępność, 
korzyści aglomeracji etc. (nacisk na klucze terytorialne)  
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3. sprawdzone rozwiązania odnoszące się do przestrzennego różnicowania celów tej polityki ale bez 
bezpośredniego posiłkowania się paradygmatem polityki ukierunkowanej terytorialnie, czy kluczami 
terytorialnymi  

4. pozostałe sprawdzone rozwiązania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
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