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wyciąg z projektu Strategii skierowanego do konsultacji 

dotyczący miast 

z wprowadzenia: 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (dalej: KSRR) rozwija postanowienia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (dalej: SOR)1, określone w filarze 

rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR 

modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, 

jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąd rząd, administracja publiczna, samorządy terytorialne i 

pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.  

KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i 

wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy 

finansowej UE.  

KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej paostwa w perspektywie do 

2030 r. 

z diagnozy: 

 

                                                                 
1 SOR została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. 
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POLITYKA REGIONALNA 2030 

Polityka regionalna w Polsce podlega systematycznej ewolucji. Podstawowymi podmiotami biorącymi udział w 

programowaniu i realizacji polityki regionalnej pozostają rząd i samorządy województw, a cele i sposób jej działania 

determinowane są od 2004 r. przez europejską politykę spójności. Utworzenie regionalnych władz samorządowych oraz 

objęcie Polski europejską polityką spójności umożliwiło wykształcenie się systemu polityki regionalnej rozumianego jako 

zespół przepisów prawa i instytucji, które współpracując, działają na rzecz rozwoju poszczególnych części Polski.  

Polityka spójności jako główna polityka inwestycyjna UE realizowana w Polsce, dzięki licznym przedsięwzięciom 

sfinansowanym z funduszy UE, przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności i poprawy sytuacji gospodarczej regionów. 

Wykorzystanie wniosków i doświadczeo z programowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji polityki spójności w 

Polsce stwarza szansę na zwiększenie efektywności i lepsze ukierunkowanie dostępnych funduszy, zarówno 

pochodzących ze środków polityki spójności, jak i z budżetu paostwa. Oczekiwanym kierunkiem będzie przeniesienie 

akcentów z pozycji biorcy pomocy na rzecz większej świadomości oraz odpowiedzialności za prowadzenie działao 

rozwojowych. 

Nowe wyzwania i uwarunkowania stojące przed polityką regionalną powodują koniecznośd wprowadzenia bardziej 

zasadniczych niż do tej pory zmian w jej funkcjonowaniu. Modyfikacje sytemu wdrażania są niezbędne, aby zachował on 

możliwośd działania w nowych warunkach determinowanych przez wpływ globalizacji i integracji europejskiej. Rozwój 

polskich regionów zależed będzie od umiejętności wydobycia i wkomponowania specyficznego, endogenicznego 

potencjału regionów w procesy globalne. 

Wprawdzie dotychczasowy system dobrze spełniał swoją rolę oferując możliwości wzrostu i rozwoju wszystkich 

regionów, to zastosowane rozwiązania i instrumenty nie doprowadziły do pełnego sukcesu – zlikwidowania sektorowego 

podejścia w realizacji działao rozwojowych oraz polepszenia efektywności inwestycji. Biorąc pod uwagę nowe wyzwania 

oraz koniecznośd zwiększenia komplementarności i efektywności działao publicznych podejmowanych na rzecz rozwoju 

regionalnego, w najbliższej przyszłości stosowanie zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego będzie wzmocnione 

m.in. poprzez zarysowane w SOR rozwiązania. Dotyczą one większej terytorializacji polityk krajowych, w tym zasad 

działania instrumentów sektorowych, szerszego zastosowania mechanizmów oceny efektów terytorialnych, 

wprowadzenia nowych instrumentów i mechanizmów wzmocnionej koordynacji oraz współpracy na poziomie lokalnym.  

Najważniejsze kierunki zmian w polityce regionalnej  

Model odpowiedzialnego rozwoju - rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony 

W SOR postawiono na aktywniejszą niż do tej pory rolę paostwa i instytucji publicznych w kształtowaniu procesów 

rozwoju społeczno-gospodarczego i terytorialnego, nadając im jednocześnie zadania związane z inicjowaniem i 

zarządzaniem procesami rozwojowymi oraz wspomaganiem działalności sektora prywatnego poprzez m.in. tworzenie 

płaszczyzn współpracy integrujących administrację, biznes, naukę i społeczeostwo. SOR wskazując kierunki dla polityki 

regionalnej w większym niż dotychczas zakresie koncentruje wsparcie na tworzeniu warunków do wzrostu 

konkurencyjności, innowacyjności i inwestycji w wybranych branżach mających podstawowe znaczenie dla gospodarek 

regionalnych. Zgodnie z SOR, rozwój odpowiedzialny to taki, który budując siłę konkurencyjną z wykorzystaniem 

nowych czynników rozwojowych, zapewnia udział i korzyści wszystkim grupom społecznym zamieszkującym różne 

miejsca naszego kraju. Interwencja opierad się będzie także na wielowymiarowej solidarności społecznej, której celem 

jest troska o dobro wspólne. Oznacza to solidarnośd między pokoleniami teraźniejszym i przyszłymi, między 

poszczególnymi regionami, miastami i obszarami wiejskimi, między pracodawcami i pracownikami.   

Rozwój odpowiedzialny to również rozwój zrównoważony terytorialnie, który, rozwija i efektywnie wykorzystuje 
miejscowe zasoby i potencjały wszystkich terytoriów, a w szczególności wspomaga rozwój tych obszarów, które mają 
mniejszą odpornośd na zjawiska kryzysowe, nie mogą w pełni rozwinąd swojego potencjału rozwojowego lub utraciły 
funkcje społeczno-gospodarcze. 

Rodzaj interwencji zależy bezpośrednio od potrzeb i potencjałów terytorialnych. Wykorzystanie specjalizacji regio-

nalnych, a także rozwój przedsiębiorczości i mobilizacja istniejących zasobów kapitału finansowego, środowiskowego, 

ludzkiego oraz społecznego, to czynniki kluczowe dla wzmacniania procesów rozwojowych poszczególnych terytoriów. 

Polityka regionalna od 2010 roku, zgodnie z modelem (polaryzacyjno-dyfuzyjnym), skupiała działania rozwojowe przede 

wszystkim na aglomeracjach największych miast i zakładała, że impulsy rozwojowe będą przenikały z dużych ośrodków 

wojewódzkich na słabiej rozwinięte obszary otaczające. Jednak zasięg oddziaływania impulsów rozwojowych płynących 

z obszarów wysokorozwiniętych (w szczególności z ośrodków wojewódzkich) na otoczenie (ośrodki niższego rzędu) był 

niewystarczający, co przyczyniło się do pogłębienia zróżnicowao wewnątrzregionalnych.  
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Utrzymujące się dysproporcje są konsekwencją m.in. niezrównoważenia podaży i popytu na lokalnych rynkach pracy, 

decyzji co do lokalizacji inwestycji, zróżnicowanego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego i dostępności 

transportowej, regionalnych różnic w wydajności pracy, a także potencjału administracji publicznej. W polityce 

regionalnej rozszerzeniu ulegną mechanizmy i instrumenty wspierające z jednej strony rozprzestrzenianie się impulsów 

rozwojowych, a z drugiej wykorzystujące potencjał do ich absorpcji. Stąd też KSRR kładzie nacisk na zrównoważony 

rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego różnych obszarów – 

zarówno miejskich, jak i wiejskich. Polityka regionalna będzie wspierad zintegrowane interwencje wykorzystujące 

miejscowe zasoby i potencjały poszczególnych terytoriów oraz dostarczanie odpowiednich impulsów dla zainicjowania 

trwałego wzrostu i miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych wynikających ze 

struktury społeczno-gospodarczej, peryferyjnego położenia, bądź utraty funkcji społeczno-gospodarczych. Oznacza to 

ukierunkowanie wsparcia na obszary zmagające się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi, zarówno na 

poziomie ponadregionalnym
2
 (wschodnia Polska), regionalnym (Śląsk), jak i ponadlokalnym (obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze z otaczającymi obszarami wiejskimi).  

W większym niż dotychczas stopniu wykorzystany zostanie potencjał sieci osadniczej obejmującej ośrodki o różnej 

wielkości, znaczeniu i pełnionych funkcjach, w tym regularna struktura polskiej sieci miast, które sprzyjają procesom 

konwergencji społeczno-gospodarczej całego terytorium kraju. 

Założenia i obszary wsparcia  

Wprowadzone w KSRR 2010-2020 podejście terytorialne przełożyło się m.in. na identyfikację OSI w dokumentach 

strategicznych oraz dokumentach implementacyjnych, jak również znalazło odzwierciedlenie w działaniach na poziomie 

krajowym i regionalnym. Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania polityki regionalnej wskazują jednak na potrzebę 

uporządkowania pojęd związanych z definicją obszarów strategicznej interwencji, obszarów problemowych i obszarów 

funkcjonalnych. Obowiązują różne podstawy teoretyczne i metodyczne identyfikacji OSI i obszarów funkcjonalnych, przy 

tym są inne oczekiwania aplikacyjne wobec nich. Istnieją w Polsce gminy, które przynależą do ponad 80 typów ww. 

obszarów wyznaczonych na poziomie krajowym czy regionalnym
3
. Z uwagi na niejednolite interpretacje i zróżnicowane 

zastosowanie pojęd tych obszarów w dokumentach przygotowywanych przez jst , nieuporządkowane zależności między 

nimi i obowiązujące różne typologie, nastąpi zmiana regulacji prawnych utrzymując jeden typ ww. obszarów - OSI.  

Podstawą nowego podejścia terytorialnego polityki rozwoju jest lepsza niż dotychczas identyfikacja cech poszczególnych 

obszarów kraju, tj. rozpoznanie ich zasobów endogenicznych, wyzwao i barier rozwojowych. Nowy paradygmat polityki 

rozwoju regionalnego, w większym niż dotychczas stopniu, uwzględnia lokalny kontekst dla prowadzenia działao 

rozwojowych. Odpowiedni wybór atutów regionalnych i lokalnych, które dadzą najlepsze możliwości rozwojowe 

obszarów, wpływa na kształtowanie przewagi konkurencyjnej danego terytorium. Dla polityki rozwoju oznacza to 

 odejście od wspierania całego kraju czy regionów w jednolity sposób na rzecz większego różnicowania interwencji w 

zależności od problemów i potencjałów poszczególnych obszarów. Wymaga to dobrej diagnozy terytoriów oraz 

występujących powiązao funkcjonalnych, w celu identyfikacji potencjałów, które później przełożą się na ich rozwój, jak 

również określenia obszarów, które powinny byd wsparte, aby zapobiec ich peryferyjności. Takie podejście przekłada się 

na bardziej precyzyjne wyznaczenie obszarów strategicznej interwencji (OSI) z punktu widzenia priorytetów polityki 

rozwoju, jak również na tworzenie instrumentów terytorialnych dopasowanych do ich specyficznych potrzeb 

rozwojowych. W KSRR OSI nie będą pokrywad obszaru całego kraju, lecz będą to dwa główne typy terytoriów: obszary 

zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. OSI te stanowią tzw. OSI 

obligatoryjne i wspierane będą z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie dedykowanych instrumentów. OSI 

fakultatywne to wschodnia Polska, Śląsk oraz wskazywane na poziomie regionalnym lub lokalnym inne obszary, takie jak 

subregiony, miejskie obszary funkcjonalne, obszary przygraniczne, obszary poprzemysłowe, obszary zdegradowane.  

Polityka regionalna wspierad będzie również pozostałe terytoria w ramach działao horyzontalnych ukierunkowanych na 

wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez identyfikowanie i wykorzystywanie potencjałów terytorialnych. 

Wspierane będą potencjały endogeniczne w oparciu o rodzimy kapitał i lokalne przedsiębiorstwa, które prowadzą 

działalnośd na swoim terenie. Interwencja będzie bardziej selektywna tj. będzie wskazywad priorytetowe 

branże/sektory wzmacniające konkurencyjną pozycję regionów. Oznacza to, że regiony będą dokonywały selektywnego 

wyboru takich specjalizacji gospodarczych, w których posiadają najlepiej rozwinięte zasoby i w ich obrębie skupiad będą 

swoją aktywnośd naukowo-badawczą oraz innowacyjną. Kluczowe znaczenie będzie miała identyfikacja specjalizacji 

regionu, która często może odbiegad od tradycyjnych klasyfikacji gospodarczych. 

                                                                 
2 Makroregion wschodniej Polski obejmuje pięd województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmiosko-mazurskie. 
3 Delimitacja obszarów strategicznej interwencji paostwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, praca zespołowa pod red. P. Śleszyoskiego, IGiPZ 
PAN, Warszawa 2016. 
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Proces koncentracji na określonych specjalizacjach okazał się dla regionów wyzwaniem. Identyfikacja inteligentnych 

specjalizacji była prowadzona w różnej formule i na różne sposoby. Jednak w wielu przypadkach problemem było 

zastosowanie zbyt szerokiego podejścia do ich określania, czy też wybór zbyt dużej liczby obszarów specjalizacji. 

Powodowało to rozproszenie wsparcia i przyniosło niewielką wartośd dodaną. Stopniowe zwiększanie koncentracji 

działao na RIS pozwoli na realizację projektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Inteligentne specjalizacje 

przyczynią się do powstawania nowych rynków aktywności gospodarczej prowadząc do podniesienia konkurencyjności 

regionów.  

Instytucje, kompetencje i rosnące znaczenie współpracy  

Wciąż utrzymujący się niski poziom współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityk 

publicznych, jak i niedostateczna koordynacja, przyczyniają się  z jednej strony do powielania podobnych działao lub też z 

drugiej - ich wzajemnego wykluczania. Prowadzi to do osłabienia efektów inwestycji publicznych, które lepiej 

skoordynowane mogłyby działad wzmacniająco i stymulująco dla rozwoju poszczególnych terytoriów. Słabośd sieci 

współpracy na obszarze większości województw, w szczególności między różnymi jednostkami władz publicznych 

(samorządowych, ale również rządowych) również stanowi wyzwanie. Polityka regionalna będzie koncentrowad się na 

usprawnianiu dotychczasowych i poszukiwaniu nowych mechanizmów koordynacji międzysektorowej, zarówno na 

poziomie krajowym, jak i regionalnym. Służyd temu będą narzędzia systemowe takie jak kontrakt programowy, 

sektorowy, porozumienie terytorialne (patrz system realizacji). Doprowadzi to do stopniowego odchodzenia od praktyki 

„silosowości” na rzecz ściślejszego powiązania programowania na różnych poziomach zarządzania z planami 

budżetowymi polityk sektorowych prowadząc do zwiększenia efektywności wydatkowanych środków publicznych.  

Pomimo stopniowego włączania samorządu lokalnego w proces kreowania rozwoju, to jednak w rzeczywistości ich rola w 

systemie krajowej polityki regionalnej nie była aż tak znacząca. Doświadczenia wskazują na potrzebę zwiększenia roli i 

odpowiedzialności samorządów lokalnych, jako koordynatora działao rozwojowych na swoim obszarze. Szczególnie 

istotne będzie pobudzanie aktywności najsłabszych ekonomicznie i instytucjonalnie jednostek samorządu terytorialnego 

oraz przełamywanie barier we współpracy między samorządami, jak również poprawa dialogu z przedsiębiorcami i 

mieszkaocami. Istotne znaczenie będzie miała współpraca sąsiadujących ze sobą gmin również tych położonych w pasie 

przygranicznym z partnerem po drugiej stronie granicy. 

Wzmocnienie systemu współzarządzania procesami rozwojowymi włączy w procesy programowania i realizacji polityki 

regionalnej nie tylko lokalne samorządy terytorialne, ale także innych aktorów rozwoju m.in. społeczeostwo 

obywatelskie, środowisko biznesu oraz nauki. Dla zwiększenia skuteczności i sprawności administracji samorządowej w 

zakresie kształtowania i prowadzenia polityki rozwoju wspierana będzie wielowymiarowa współpraca, sieciowanie oraz 

promowanie wprowadzania na szerszą skalę partnerstwa. Elementem wspomagającym to podejście będzie otwartośd 

polskiej administracji samorządowej na doświadczenia zagranicznych jednostek poprzez udział w międzynarodowych 

projektach umożliwiających m. in. sieciowanie, wymianę know-how. 

Zwiększy się rola rządu, który będzie w sposób bardziej aktywny brał udział w rozwiazywaniu zidentyfikowanych 

problemów na poziomie subregionalnym. Wyrazem partnerskiej współpracy poziomu lokalnego i 

regionalnego/krajowego będzie Porozumienie Terytorialne, które pozwoli na projektowanie rozwiązao z poziomu 

krajowego/regionalnego odpowiadających potrzebom jednostek samorządu lokalnego. Usprawniona zostanie również 

koordynacja działao podejmowanych w ramach polityk sektorowych w różnych skalach przestrzennych (kontrakt 

sektorowy).  

Instrumenty i mechanizmy służące realizacji polityki regionalnej  

Instrumenty i mechanizmy realizacji polityki regionalnej są silnie powiązane z polityką spójności UE. Należą do nich 

krajowe i regionalne programy operacyjne, programy europejskiej współpracy terytorialnej oraz wprowadzone w  latach 

2014-2020 takie mechanizmy wdrażania, jak ZIT czy RLKS, które ukierunkowane są z jednej strony na poprawę 

koordynacji prowadzonej polityki, a z drugiej na zwiększenie jej lokalnego podejścia. Pomimo faktu, że ZIT są ważnym i 

pozytywnym doświadczeniem w kraju, ich główne założenie, które dotyczyło wspierania realizacji wspólnych 

międzysektorowych i zintegrowanych projektów, w praktyce napotkało na wiele trudności.  

Niemniej chęd wzmocnienia podejścia terytorialnego spowodowała, iż regiony w ramach regionalnych programów 

operacyjnych zaprogramowały podobne do ZIT mechanizmy realizacji polityki regionalnej. Dlatego w systemie realizacji 

KSRR dobre praktyki mechanizmów tworzonych oddolnie będą podtrzymywane poprzez zwiększanie zachęt do 

eksperymentowania. Doświadczenia płynące z wdrażania polityki regionalnej i polityki spójności, zarówno na poziomie 

krajowym jak i regionalnym, posłużą do wypracowania efektywnych i skutecznych instrumentów wdrażania, 

odzwierciedlających zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego pozwalającą na dostosowanie mechanizmów ich 
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wdrażania i zakresu wsparcia do specyficznych potrzeb rozwojowych danego terytorium. Wzrośnie rola instrumentów i 

mechanizmów adresowanych z poziomu krajowego bezpośrednio do subregionalnego. 

Utrzymany zostanie dotychczasowy mieszany system implementacyjny polityki regionalnej oparty o regionalne programy 

operacyjne zarządzane przez samorządy województw i programy krajowe zarządzane przez rząd skoncentrowane na 

rozwoju konkurencyjności terytorium całej Polski lub wybranych województw i innych obszarów (np. obszary 

przygraniczne).  

Wobec perspektywy ograniczenia środków UE na politykę spójności będzie rosła rola i znaczenie instrumentów rozwoju 

realizowanych ze środków krajowych. Dotychczas instrumenty sektorowe (resortowe) nie były w pełni wykorzystywane i 

skoordynowane z działaniami prowadzonymi w ramach polityki regionalnej. Zagadnieniem o kluczowym znaczeniu dla 

zbudowania efektywnego systemu krajowej polityki regionalnej jest wprowadzenie mechanizmów terytorialnego 

ukierunkowania wybranych instrumentów sektorowych (resortowych) i wdrażania ich w formule kontraktowej (kontrakt 

sektorowy).  

Finansowanie 

Kolejną istotną kwestią w analizie doświadczeo z realizacji KSRR 2010-2020 jest sposób finansowania polityki regionalnej 

w Polsce. Do tej pory polityka regionalna była silnie uzależniona od środków otrzymywanych w ramach polityki spójności. 

Dostępnośd funduszy europejskich oznaczała wprowadzenie na poziomie krajowym i regionalnym nowych standardów w 

zakresie: programowania, wyboru projektów, finansowania, audytu, monitoringu i ewaluacji. Cechą zarządzania polityką 

spójności w Polsce jest nadmierne skupienie na absorpcji środków finansowych, zapewnienie zgodności procedur z 

wymogami europejskimi, przy ograniczonej dbałości o rozwiązywanie problemów lokalnych i regionalnych. 

Obecnie dominującym źródłem finansowania polityki regionalnej w Polsce są środki polityki spójności uzupełnione 

wkładem krajowym. Ze względu na dotychczasowy brak synergii i koordynacji różnych źródeł finansowania polityki 

regionalnej, jakimi są również krajowe fundusze / programy sektorowe
4
 jedną ze zmian będzie terytorialne 

ukierunkowanie środków krajowych poprzez m.in. uwzględnienie w programach rozwoju zróżnicowanego podejścia do 

różnych typów terytoriów, w zależności od charakterystyki danego sektora. 

Wyraźnie wzmacniana będzie również rola instrumentów zwrotnych, w tym instrumentów finansowych oraz 

partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięd rozwojowych ze środków publicznych. Perspektywa 

do 2030 roku obejmuje okres, w którym Polska będzie nadal beneficjentem funduszy spójności UE, jednak szybszy rozwój 

niektórych regionów kraju spowoduje, że skala wsparcia w ramach polityki spójności może zostad ograniczona. Tym 

samym istotne będzie poszukiwanie finansowania w ramach innych niż polityka spójności źródeł (np. CEF, Horyzont 

Europa, InvestEU) oraz instrumentów krajowych. Dlatego nowa polityka regionalna zakłada wyjście poza ramy funduszy 

strukturalnych i funduszu spójności. Rozwiązania proponowane w ramach KSRR zapewnią optymalne wykorzystanie 

środków unijnych dla rozwoju regionalnego, jak też umożliwią budowanie zasad i instrumentów samodzielnej krajowej 

polityki regionalnej. Działania te przyczynią się do budowy efektywnego systemu finansowania przedsięwzięd 

rozwojowych w regionach w dłuższej perspektywie. Umożliwi to przeorientowanie zasad dystrybucji środków i 

przeniesienie akcentów ze wsparcia bezzwrotnego na wsparcie zwrotne, zarówno w zakresie środków UE, jak i środków 

budżetu paostwa czy innych środków publicznych (np. środków podlegających reużyciu z instrumentów finansowych) 

wydatkowanych na cele rozwojowe.  

                                                                 
4 A. Noworól Konsulting, Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach 
środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków 
budżetowych – rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030”, 2018. 
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CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE POLITYKI REGIONALNEJ DO 2030 ROKU 
Pogłębiające się dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów z jednej strony oraz nierów-

nomiernie rozłożone szanse i wyzwania płynące z procesów globalizacji, integracji europejskiej czy wpływu procesów 

demograficznych – z drugiej, powodują, że rolą polityki regionalnej jest świadome oddziaływanie na rozwój wszystkich 

terytoriów. Działania te uwzględnią  bariery i problemy, z jakimi zmierzyd się muszą zwłaszcza słabsze gospodarczo ob-

szary, ale i potencjały wszystkich terytoriów, które odpowiednio wzmocnione przyczynią się do rozwoju całego regionu. 

Decyzje dotyczące wyboru przedsięwzięd priorytetowych dla danego regionu, miasta czy obszaru wiejskiego stanowią o 

ich perspektywach rozwojowych. Tym samym przekładają się na zwiększenie atrakcyjności obszaru zarówno dla 

potencjalnych inwestorów, jak i samych mieszkaoców, w konsekwencji prowadząc do poprawy jakości ich życia. Wymaga 

to bardziej trafnego dopasowania zakresu interwencji polityki regionalnej do charakterystyki różnych terytoriów oraz 

udoskonalenia i poprawy skuteczności, wykorzystywanych do tej pory, mechanizmów i instrumentów.  

Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony uznaje różnorodnośd i  uwzględnia specyfikę terytoriów oraz  

właściwe identyfikowanie ich zasobów, w celu dopasowania interwencji polityk do potrzeb poszczególnych obszarów i 

przezwyciężenia strukturalnych przeszkód stojących na drodze ich rozwoju. Terytorialne ukierunkowanie polityk, 

działania na rzecz stymulowania wewnętrznych potencjałów rozwojowych, dostosowanie interwencji do lokalnej sytuacji, 

przekłada się na zwiększenie skuteczności polityk rozwojowych, prowadząc tym samym do trwałego wzrostu 

gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy.  

Pomimo utrzymującego się od wielu lat wzrostu gospodarczego w Polsce, zauważalny jest proces narastania nierówności 

rozwojowych – regiony i subregiony atrakcyjniejsze dla lokalizowania nowych, proeksportowych inwestycji rozwijają się 

jeszcze szybciej, zaś biedniejsze, chod także się rozwijają, relatywnie tracą swoją pozycję gospodarczą. Powoduje to 

wzrost zróżnicowao, przede wszystkim w sferze ekonomicznej, co pociąga za sobą w dłuższym okresie czasu zwiększenie 

migracji. Ponadto, częśd regionów jest znacznie bardziej narażona na załamania koniunktury gospodarczej ze względu na 

ich specjalizację ekonomiczną, koszty pracy czy poziom wykształcenia pracowników. Dla polityki regionalnej oznacza to 

koniecznośd koncentracji uwagi na przeciwdziałaniu nadmiernym dysproporcjom rozwojowym, zarówno między 

regionami, jak i w samych regionach. 

Z drugiej strony, obok działao o charakterze wyrównawczym, interwencje w ramach polityki regionalnej odnosid się będą 

do wszystkich terytoriów uwzględniając ich pozycję rozwojową, w tym w szczególności jakośd kapitału ludzkiego, rozwój 

przedsiębiorczości i innowacyjności czy też nasycenie infrastrukturalne. Polityka regionalna w dalszym ciągu wspierad 

będzie wszystkie regiony w budowaniu ich pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Wspomagane będą 

rozumiane kompleksowo przekształcenia strukturalne: powodujące możliwości wykreowania przez regiony własnych 

sektorów - nisz rozwojowych lub tworzenie warunków dla pojawiania się w nich nowych inwestycji, w szczególności w 

sektorach wysoce produktywnych i zorientowanych eksportowo. Konieczne jest tworzenie na poziomie regionu 

warunków dla przedsiębiorstw tak, aby mogły sprostad globalnej konkurencji. Warunkiem koniecznym dla rozwoju 

przedsiębiorczości jest ułatwianie dyfuzji technologii i wiedzy na poziomie regionalnym (inwestycje w technologie, rozwój 

instytucji - brokerów technologii, zapewnienie infrastruktury technicznej - energetycznej, sieci szerokopasmowych). 

Niepodjęcie aktywnych i zintegrowanych terytorialnie działao na wszystkich poziomach zarządzania może oznaczad, że 

nakładające się na siebie efekty oddziaływania globalizacji i postępu technicznego pogłębią nierówności, spolaryzują 

społeczeostwo i regiony. 

Zważywszy na powyższe uwarunkowania polityki regionalnej został określony cel główny i cele szczegółowe wraz z 

kierunkami interwencji działao w perspektywie do 2030 roku. 

Zgodnie z tym dążeniem strategicznym, budowanie silnych, świadomych swoich szans rozwojowych regionów wpłynie na 

poprawę ich atrakcyjności i konkurencyjności. Możliwości i szanse tworzyd będą trwałe formy współpracy pomiędzy 

regionami, miastami i obszarami wiejskimi, jak też rozwijanie partnerstw międzysektorowych, co umożliwi 

przezwyciężenie barier i kreowanie rozwoju. W efekcie przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju całego kraju.  

Zacieśnianie współpracy pomiędzy jst, w tym miast z sąsiadującymi z nimi gminami, zwiększy dynamikę rozwoju 

gospodarki lokalnej i regionalnej, m.in. dzięki łączeniu zasobów i współfinansowaniu usług. Obniży to tym samym koszty 

stałe funkcjonowania mniej zaludnionych, czy też peryferyjnych obszarów. Rodzaj, zakres i wymiar interwencji 

dedykowanej w poszczególnych przypadkach zależed będzie bezpośrednio od potrzeb i potencjałów terytorialnych.   

Identyfikowanie potencjałów i barier rozwoju poszczególnych terytoriów, w tym dotyczących współpracy z otoczeniem, 

rozwijanie tych powiązao, będzie wspierane z jednej strony przez instrumenty i mechanizmy polityki regionalnej, a z 

drugiej przez polityki sektorowe skierowane m.in. na poprawę jakości kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, rozwój 

kultury, warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, rozwój 

infrastruktury lokalnej i regionalnej.  
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Zachowana też będzie komplementarnośd z pozostałymi strategiami rozwoju i politykami publicznymi wynikającymi ze 

strategii średniookresowej SOR
5
. W zidentyfikowanych obszarach współpracy międzysektorowej zostanie zapewniona 

koordynacja na poziomie rządu. Współpraca międzyresortowa zapewniona będzie również na poziomie wdrażania 

projektów strategicznych wymienionych w SOR. Wiele z nich, takich jak: Racjonalny system finansowania jst, Narodowy 

Program Mieszkaniowy, Pakt dla obszarów wiejskich, SMUP, System Koordynacji KIS i RIS, Kompetencje w społeczeostwie 

informacyjnym, Dostępnośd Plus ma wpływ na osiągnięcie celów zarówno strategii sektorowych, jak i KSRR 2030. 

Cel główny polityki regionalnej do roku 2030 realizowany będzie w oparciu o uzupełniające się trzy cele szczegółowe. 

Rolą KSRR jest powiązanie i koordynacja działao realizujących cel horyzontalny, jakim jest  wzmacnianie 

konkurencyjności wszystkich regionów, miast i obszarów wiejskich (cele 2 i 3) z zapewniającym spójnośd rozwoju kraju 

wsparciem obszarów słabszych gospodarczo. (cel 1).  

W ramach celu 1 Zwiększenia spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym zakłada się 

wsparcie o charakterze wyrównawczym ukierunkowane na przezwyciężenie barier i problemów kilku typów obszarów o 

mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych. Dla kształtowania trwałego wzrostu i miejsc pracy wdrażane będą 

zintegrowane pakiety działao, skoncentrowane na identyfikacji i wykorzystaniu zasobów oraz potencjałów obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, makroregionu wschodniej 

Polski, Śląska i obszarów zdegradowanych. Na obszarach powiązanych funkcjonalnie wspierane będą inwestycje w 

zakresie uzupełniania braków infrastrukturalnych jako istotnego czynnika rozwojowego. 

W celu 2: Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych będą rozwijane i wykorzystywane instrumenty wsparcia 

ukierunkowane na tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności, innowacyjności i inwestycji w wybranych 

sektorach. Lepsza koncentracja na działaniach proinnowacyjnych oraz synergii pomiędzy krajowymi i regionalnymi 

specjalizacjami zostanie zapewniona m.in. poprzez wykorzystanie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz 

monitorowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym. Jednocześnie polityka regionalna będzie 

się koncentrowad na tworzeniu klimatu inwestycyjnego w oparciu o kapitał terytorialny oraz takie czynniki rozwoju, które 

mogą zostad wykreowane lub ulepszone.  

W przypadku wzmacniania sprawności administracji wszystkich szczebli, w szczególności szczebla lokalnego (cel 3 

Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk publicznych), nastąpi wzmocnienie inicjatyw i środków na rzecz 

rozwijania zdolności administracji do planowania i prowadzenia działao rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

                                                                 
5 Zwłaszcza są to Strategie we wskazanych w SOR priorytetowych obszarach: innowacyjnośd i efektywnośd gospodarki,  zrównoważony rozwój wsi, 
rolnictwa i rybactwa, kapitał ludzki, kapitał społeczny, sprawne paostwo, rozwój transportu, bezpieczeostwo energetyczne i środowisko, system 
bezpieczeostwa narodowego  
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Szczególny nacisk położony zostanie na wzmacnianie współpracy pomiędzy rządem, samorządem wojewódzkim i 

samorządami lokalnymi oraz podmiotami niepublicznymi na rzecz osiągania celów polityki regionalnej. Istotną rolę  spełni 

również  współpraca w partnerstwach międzynarodowych dwu i wielostronnych. Na wszystkich poziomach terytorialnej 

organizacji kraju zostaną wdrożone przedsięwzięcia służące poprawie systemu finansowania, zarządzania, 

programowania i koordynowania działao społeczno-gospodarczych. 

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym  

Zróżnicowania regionalne i wewnątrz-regionalne pod względem społeczno-gospodarczym są w Polsce znacznie 

większe w porównaniu ze standardami OECD
6
. Trwałośd tych procesów może stanowid poważne zagrożenie dla 

przyszłego dobrobytu kraju i obywateli. Przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji 

problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach zdegradowanych, jest jednym z 

kluczowych wyzwao kraju i regionów do 2030 r.  

Istotą polityki regionalnej jest zapewnienie bardziej zrównoważonego rozwoju poszczególnych części kraju 

(regionów, obszarów miejskich i wiejskich) w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. W tym celu 

wsparcie otrzymają obszary o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwoju, uzyskując odpowiednie zasoby dla 

eliminowania barier rozwojowych i pobudzenia trwałego wzrostu.   

Zgodnie z zasadą koncentracji terytorialnej, na poziomie krajowym zostały zdefiniowane i wyznaczone następujące 

obszary strategicznej interwencji (dalej: OSI):  

º obszary zagrożone trwałą marginalizacją
7
, 

º miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
8
, 

º Śląsk,  

º wschodnia Polska. 

Z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej, za OSI obligatoryjne uznaje się: obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. System realizacji KSRR zakłada, że 

zostaną one uwzględnione w krajowych, regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju. Śląsk, makroregion 

wschodniej Polski stanowią OSI fakultatywne. W ramach KSRR wsparcie uzyskają również obszary zdegradowane
9
, 

wymagające rewitalizacji lub przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych (w ramach odnowy wsi). 

Wymienione części kraju zmagają się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi i nie w pełni 

wykorzystują swoje możliwości rozwojowe. Główne bariery i problemy  są związane z nieefektywną gospodarką i 

słabo funkcjonującym rynkiem pracy oraz problemami demograficznymi dotyczącymi spadku liczby ludności i 

starzeniem się społeczeostwa. Wdrażaniu działao rozwojowych na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i w 

miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze nie sprzyja, ponadto utrzymujące się ubóstwo, gorsza 

infrastruktura, w tym energetyczna, oraz niska dostępnośd transportowa i usługowa tych obszarów.  

Analizy skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych rozwiązao polityki regionalnej i polityk sektorowych 

wskazują, że liczne średnie i mniejsze ośrodki miejskie i otaczające je obszary wiejskie nadal charakteryzują się niskim 

poziomem inwestycji prywatnych i innych wskaźników społeczno-gospodarczych. Dotyczy to szczególnie ośrodków 

peryferyjnych, tak w ujęciu krajowym, jak i regionalnym, mimo że w wielu przypadkach luka w wyposażeniu 

infrastrukturalnym uległa zmniejszeniu. Efektywnośd wykorzystania wsparcia finansowego  uzależniona jest często od 

wybiórczej aktywności i niewystarczającej kompetencji samorządów lokalnych
10

. Wiąże się to również z ich zdolnością do 

realizacji projektów rozwojowych, skutecznego budowania partnerstw terytorialnych i międzysektorowych w obszarach 

powiązanych funkcjonalnie i ubiegania się o dofinansowanie projektów rozwojowych. Szczególna koncentracja tego typu 

problemów występuje w skali makroregionu wschodniej Polski.  

Istotnym czynnikiem generującym problemy o charakterze gospodarczym, społecznym i środowiskowym była trans-

formacja ustrojowa i restrukturyzacja przemysłu prowadzona w latach 90-tych ubiegłego wieku. Dotknęła ona w szcze-

gólności ośrodki przemysłowe o silnie zakorzenionym przemyśle ciężkim. Niska konkurencyjnośd zakładów przemys-

łowych i degradacja środowiska oraz procesy depopulacyjne w znacznym stopniu osłabiają potencjał tych ośrodków. 

                                                                 
6 OECD Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich: Polska 2018" http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/raporty-i-
analizy/wspolpraca-z-oecd/. 
7 Zgodnie z definicją w słowniczku.  
8 Zgodnie z definicją w słowniczku. 
9 Zgodnie z definicją w słowniczku. 
10 OECD Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich: Polska 2018" http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/raporty-i-
analizy/wspolpraca-z-oecd/. 
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Obszarem o najwyższej koncentracji tych problemów jest Śląsk, dla którego koniecznym stało się wsparcie z poziomu 

krajowego procesów reindustrializacji, rozwoju w regionie branż kreatywnych i nowoczesnych oraz rewitalizacji.  

Powyższe przesłanki i uwarunkowania uzasadniają podjęcie w ramach krajowej polityki regionalnej działao wobec 

wymienionych obszarów. Kierowanie interwencji do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją ma służyd 

wyeliminowaniu lokalnych barier wzrostu i optymalnego wykorzystania istniejących na miejscu, jak i w otoczeniu 

potencjałów gospodarczych. W przeciwnym razie stagnacja prowadzid może do pogłębiania ich problemów 

rozwojowych i trwałej marginalizacji. Natomiast, kompleksowe wsparcie określonej grupy miast średnich polityką 

regionalną wynika z roli, jaką pełnią one na obszarach poza oddziaływaniem największych aglomeracji, tj. stolic 

województw. Ośrodki te organizują relacje społeczno-gospodarcze i są podstawą do zapewnienia efektywnego 

funkcjonowania policentrycznej sieci osadniczej, umożliwiającej dostarczanie wszystkim mieszkaocom kraju dóbr i 

usług na odpowiednim poziomie.  

W obliczu relatywnie niekorzystnej sytuacji finansowej niektórych samorządów, głównie gmin wiejskich 

poddawanych głębokim procesom depopulacyjnym, istotna jest realizacja projektów, które nie doprowadzą do 

zwiększania obciążeo finansowych samorządów z powodu niedoszacowania lub nieuwzględnienia późniejszych 

kosztów utrzymania zrealizowanych inwestycji.  

Działania w ramach polityki regionalnej co do zasady będą miały formę zintegrowanych pakietów i będą 

indywidualnie dostosowane do potrzeb, problemów i możliwych do wykorzystania  potencjałów rozwojowych 

danego terytorium. Ich celem będzie przyspieszenie przekształceo strukturalnych, zwiększenie tempa lub 

zainicjowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru w oparciu o wykorzystanie regionalnych i lokalnych 

potencjałów. Potrzebne będzie więc zaprogramowanie mechanizmów i instrumentów terytorialnych (zasadniczo 

dedykowanych nie pojedynczym gminom, a subregionom składającym się z grupy gmin lub gmin i powiatów 

tworzących obszar powiązany funkcjonalnie), które będą wdrażane zgodnie z opisaną wcześniej zasadą 

zintegrowanego podejścia terytorialnego oraz zasadą partnerstwa i współpracy. Jednocześnie, elastycznośd 

mechanizmów wsparcia pozwoli uwzględnid ich zróżnicowane potrzeby i potencjały. 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo 

1.1.1. Tworzenie warunków do dalszego rozwoju konkurencyjnej gospodarki w makroregionie wschodniej 
Polski  
Analiza dotychczasowego wsparcia w tym makroregionie pokazuje wyraźne efekty rozwojowe, m.in. wzrost 

gospodarczy we wszystkich regionach, wyrównywanie poziomu wyposażenia infrastrukturalnego, poprawę jakości 

zasobów ludzkich, wzmocnienie procesów zmian struktury gospodarczej. Inwestycje te nie doprowadziły jednak do 

znaczącego wzrostu poziomu inwestycji prywatnych i zahamowania odpływu osób, zwłaszcza młodszych i lepiej 

wykształconych. Zróżnicowanie rozwoju  jest tu szczególnie widoczne na poziomie podregionów (korzystniejsza 

sytuacja dotyczy terenów położonych w otoczeniu stolic pięciu województw).  

Głównym celem Strategii wobec wschodniej Polski jest stałe podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej całego 

makroregionu, wzmacnianie konkurencyjności regionalnych gospodarek i długofalowe pobudzenie aktywności 

ekonomicznej, szczególnie na tych obszarach, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej.  

Cel ten będzie realizowany poprzez: 

º Wzmocnienie koordynacji przedsięwzięd rozwojowych istotnych z punktu widzenia potrzeb makroregionu, 

finansowanych z różnych źródeł, tj. programów i inicjatyw UE
11

 oraz środków krajowych, w  dążeniu do: 

 lepszego dopasowania wsparcia wykorzystywanego z różnych źródeł do potrzeb i wyzwao 

rozwojowych (również na poziomie podregionów); 

 większego zaangażowania środków prywatnych (m.in. przy użyciu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 

oraz polityki inwestycyjnej w ramach PSI) oraz dostępnych instrumentów UE poza polityką spójności 

(m.in. PROW, CEF, Horyzont Europa, COSME, Kreatywna Europa). 

º Współpracę ponadregionalną, poprzez: 

 współpracę w sektorze nauki i badao – w tym współpracy między uczelniami w makroregionie w 

zakresie badao naukowych i tworzenia komplementarnej oferty edukacyjnej, z uczelniami spoza 

makroregionu (krajowymi i zagranicznymi) w celu podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych 

badao oraz współpraca między sektorem nauki i przedsiębiorstw; 

                                                                 
11 Tj. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, innych krajowych programów operacyjnych, programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, regionalnych programów operacyjnych, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
(PROW), Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, programów i inicjatyw UE np. Horyzont Europa, CEF, COSME, czy Kreatywna Europa. 
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 uzupełnienie braków w wyposażeniu infrastrukturalnym (patrz kierunek 1.5 Infrastruktura wspierająca 

dostarczanie usług publicznych); 

 poprawę dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej - rozbudowy połączeo do 

makroregionu jak również między regionami w granicach makroregionu, jak i pomiędzy mniejszymi 

miejscowościami a ośrodkami regionalnymi oraz rozwijanie i integrowanie systemów transportu 

zbiorowego, w tym miejskiego; 

 tworzenie wspólnej, komplementarnej oferty gospodarczej, opartej o endogeniczne potencjały 

makroregionu, w tym inteligentne specjalizacje; 

 tworzenie wspólnej oferty turystycznej, kulturalnej i promocji makroregionu. 

º Wzmacnianie kapitału społecznego, wzrost aktywności zawodowej oraz promocji przedsiębiorczości. 

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Wzmocnienie koordynacji 

przedsięwzięd rozwojowych 

istotnych dla makroregionu 

wschodniej Polski (w ramach 

Podkomitetu ds. wymiaru 

terytorialnego)
12

 

º Analizowanie regionalnych 

trendów rozwojowych 

makroregionu w ramach strategii 

rozwoju województw 

(identyfikowanie  obszarów 

współpracy 

ponadregionalnej/wspólnych 

działao na rzecz rozwoju 

makroregionu) 

º Budowanie partnerstw z innymi 

instytucjami publicznymi, 

organizacjami społecznymi, 

przedsiębiorcami i ich 

stowarzyszeniami i innymi 

jednostkami terytorialnymi  

º Analizowanie trendów rozwojowych regionów i makroregionu 

(identyfikowanie priorytetów i obszarów współpracy rządu z samorządem 

regionalnym i lokalnym na rzecz rozwoju makroregionu) 

º Uzgodnienie zakresu, zasad i systemu wdrażania, w tym finansowania 

wsparcia krajowego w ramach Programu Polska Wschodnia+  dla 

makroregionu wschodniej Polski 

º Diagnozowanie lokalnych 

problemów rozwojowych i 

możliwych działao zaradczych oraz 

przygotowanie i realizacja działao 

rozwojowych z wykorzystaniem 

dostępnych mechanizmów  

wsparcia  

1.1.2. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją  

Obszarami zagrożonymi trwałą marginalizacją, jakie wskazano w SOR, jest grupa mniejszych miast oraz obszarów 

wiejskich, które leżą peryferyjnie od dużych ośrodków miejskich, na styku granic województw i w pasach 

przygranicznych, w szczególności na zewnętrznej granicy UE. Mają one charakter mozaikowy i  są wewnętrznie 

bardzo zróżnicowane pod względem problemów demograficznych, aktywności zawodowej ludności i poziomu 

przedsiębiorczości.  

Analizując przyczyny ich marginalizacji, obejmujące uwarunkowania historyczne, przeobrażenia społeczno-

gospodarcze oraz administracyjno-terytorialne, można wyróżnid następujące główne typy: obszary opóźnienia 

urbanizacyjnego, obszary szoku transformacyjnego /strukturalnego oraz peryferia wewnętrzne
13

.  

                                                                 
12 Uchwałą nr 66 Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju powołał Międzyresortowy Zespół ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 
Planuje się, że od 2019 r. zadania Zespołu dotyczące monitorowania KSRR będzie kontynuował powstały w jego miejsce Podkomitet ds. wymiaru 
terytorialnego.  
13

 W ramach badania IGiPZ PAN i EUROREG (2018 r.) pn. „Diagnoza obszarów problemowych w Polsce. Uwarunkowania, problemy i potencjały 
rozwoju społeczno-gospodarczego” wyróżniono następujące typy obszarów: 
 opóźnienia urbanizacyjnego (położone głównie we wschodniej i częściowo centralnej Polsce). Na skutek wolniejszego uprzemysłowienia nie 

rozwinęły sieci miast w takim stopniu, w jakim miało to miejsce w innych częściach kraju (tzw.  „niedokooczona urbanizacja”). Można tu wyróżnid co 
najmniej 2 podtypy, charakteryzujące się innymi uwarunkowaniami dotyczącymi struktury osadniczej oraz agrarnej, a także cech przyrodniczych: 
obszary depopulacji, drenażu migracyjnego (podlasko-mazowiecki) oraz przestarzałej struktury agrarnej (lubelsko-podkarpacki); 

 szoku transformacyjnego /strukturalnego (położone na obszarach głównie zachodniej i północnej Polski: województwo 
zachodniopomorskie, warmiosko-mazurskie). W wyniku transformacji 1989 r. przeżyły one poważne załamanie społeczno-gospodarcze. 
Negatywnym tego efektem był zwłaszcza upadek rolnictwa uspołecznionego oraz powiązanego z nim przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Wzmocniło to niekorzystne tendencje depopulacyjne na tych obszarach; 

 peryferie wewnętrzne (położone na obrzeżach aktualnych granic województw). Czynnikiem ich kryzysu jest zła dostępnośd przestrzenna 
(czasowa, komunikacyjna) do ośrodków wojewódzkich, determinująca brak możliwości efektywnego korzystania z bodźców rozwojowych, 
generowanych przez duże ośrodki miejskie. Po reformie administracyjnej 1999 r. z tego typu obszarów nastąpił silniejszy (względem innych 
obszarów) odpływ ludności; 
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Polityka regionalna tam, gdzie  występuje zagrożenie trwałą marginalizacją, skupi swoją aktywnośd na promocji i 

wsparciu inwestycji prywatnych wykorzystujących lokalne zasoby, na integracji świadczenia usług w skali obszaru 

powiązanego funkcjonalnie  . Wspierana też będzie aktywizacja podmiotów publicznych, prywatnych, organizacji 

pozarządowych i mieszkaoców na rzecz rozwoju i współpracy, w tym poprzez szersze wykorzystanie partnerstw 

publiczno-publicznych i międzysektorowych. Polityka regionalna dodatkowo zostanie ukierunkowana na  

pobudzanie procesów rozwojowych, m.in. poprzez zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej i terenów 

inwestycyjnych. Prowadzone będą również działania w zakresie rewitalizacji i odnowy wsi w obszarach 

zdegradowanych (szczegółowe działania w tym zakresie proponuje kierunek interwencji 1.4). 

Oczekiwanym efektem takich działao powinien byd rozwój lokalnych firm, wzrost liczby lokalnych miejsc pracy, 

wzrost dochodów mieszkaoców oraz bazy dochodowej samorządów terytorialnych. Korzystne będzie także  

wzmocnienie powiazao funkcjonalnych obszarów wiejskich z miastami, stanowiącymi lokalne ośrodki wzrostu w 

celu lepszego dostępu mieszkaoców do rynku pracy oraz integracja usług, a przez to bardziej efektywne nimi 

zarządzanie.  

Istotna dla wzmacniania szans rozwojowych obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją jest również poprawa 

jakości funkcjonowania instytucji publicznych, zwłaszcza w zakresie zarządzania rozwojem i zdolności do 

partnerstwa, dialogu oraz współpracy administracji lokalnej z innymi instytucjami publicznymi, ze społeczeostwem i 

partnerami gospodarczymi (szczegółowe działania w tym zakresie proponuje Cel 3). 

W przypadku działao dotyczących obszarów położonych wzdłuż granicy zewnętrznej UE skoncentrują się one z 

jednej strony na zmniejszeniu ich peryferyjności - poprzez poprawę dostępności do lokalnych i regionalnych 

ośrodków rozwoju, a z drugiej - na wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje współpraca transgraniczna.  

Zakres interwencji kierowany jest w szczególności do grupy gmin, lub gmin i powiatów tworzących obszar 

powiązany funkcjonalnie, będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i obejmie wybrane z poniższego katalogu 

działania: 

º organizacja systemu wsparcia dla firm działających lokalnie poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych, 

inkubowanie przedsięwzięd wykorzystujących lokalny potencjał, sieciowanie przedsiębiorstw oraz wsparcie w 

eksporcie usług i produktów poza rodzimy region i środowisko lokalnych konsumentów; 

º poprawa dostępności usług publicznych m.in. poprzez lepszą koordynację, a docelowo integrację ich 

świadczenia oraz określenie lokalnych standardów ich dostępności z uwzględnieniem aspektu depopulacji oraz 

procesu starzenia się społeczeostwa; 

º rozwijanie i integrowanie systemów transportu zbiorowego usprawniających połączenia między miastami i ich 

otoczeniem oraz ważnymi dla nich sąsiadującymi ośrodkami, jak również wewnątrz obszarów miejskich i 

wiejskich; 

º racjonalne gospodarowanie przestrzenią i zapobieganie konfliktom rozwojowym dla osiągnięcia ładu 

przestrzennego i dostosowania przestrzeni lokalnej do potrzeb rozwoju gospodarczego i społecznego, a także 

działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska; 

º uzupełnienie i dostosowanie infrastruktury technicznej (energetycznej, telekomunikacyjnej, wodno-kanaliza-

cyjnej) i społecznej na potrzeby rozwoju gospodarczego i mieszkaoców oraz modernizacja infrastruktury 

transportowej łączącej obszary zagrożone trwałą marginalizacją z lokalnymi, subregionalnymi i regionalnymi 

ośrodkami rozwoju (patrz kierunek 1.5 Infrastruktura wspierająca dostarczanie usług publicznych);  

º rozwój usług opartych o technologie telekomunikacyjne, a także szkolenia na rzecz włączenia cyfrowego osób 

wykluczonych cyfrowo i zagrożonych tym wykluczeniem; 

º wsparcie kultury i rozwój kapitału społecznego, jako ważnych czynników rozwoju społeczno- gospodarczego 

danego obszaru, w tym integracji społeczności lokalnej na rzecz rozwoju lokalnego (m.in. poprzez tworzenie 

„miejsc trzecich” poza domem i pracą, pozwalających na kształtowanie postaw: sprzyjających kooperacji, 

kreatywności, komunikacji, powstawaniu oddolnych inicjatyw oraz wzmacnianiu integracji społecznej);  

º ograniczenie skutków peryferyjnego położenia obszarów przygranicznych – poprzez wyrównanie oraz poprawę 

sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz jakości życia i zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej, działania na 

rzecz współpracy transgranicznej, a także otwartości granic przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeostwa. 

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

                                                                                                                                                                                                                
 pozostałe i/lub mieszane - podobszary o bardziej wymagającej i niejednoznacznej klasyfikacji. Dotyczy to podobszarów z pogranicza 

województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmiosko-mazurskiego, ale również wyraziste typy, lecz zawierające pojedyncze 
podobszary (kłodzki, transgraniczny gubioski, górski krośnieoski i in.). 
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Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Identyfikacja, diagnozowanie barier i potencjałów rozwojowych (ścieżek 
rozwoju) obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 

º Ocena skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych interwencji 
rozwojowych kierowanych w ramach polityki regionalnej i polityk 
sektorowych (m.in. wdrażany do 2020 r. Pakiet działao dla obszarów 
zagrożonych trwałą marginalizacją, inicjatywa Komisji Europejskiej „Catching 
Up Regions”) 

º Identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w ramach 
wdrażania polityki spójności w zakresie współpracy w obszarach powiązanych 
funkcjonalnie oraz mechanizmów wdrażania zintegrowanego podejścia 
terytorialnego  

º Identyfikacja priorytetów 
rozwojowych w partnerstwie z 
lokalnymi partnerami społeczno-
gospodarczymi i sąsiednimi jst 
(m.in. w ramach powiązao 
funkcjonalnych) 

º Promowanie podejścia polegającego na ustalaniu przez jst we współpracy z mieszkaocami lokalnych standardów 
ogólnodostępnych usług publicznych m.in. z wykorzystaniem SMUP (i wykorzystanie takiej praktyki do identyfikacji 
potrzeb inwestycyjnych) 

º Kierowanie wsparcia doradczego 
(w porozumieniu z samorządem 
województwa) do partnerstw w 
obszarach powiązanych 
funkcjonalnie (m.in. w ramach  
CWD) 

º Uzgadnianie z samorządem 
województwa orz lokalnymi jst 
zakresu  wsparcia w wybranych 
sektorach do obszarów 
zagrożonych trwałą marginalizacją  
(w ramach porozumienia 
terytorialnego) 

º Diagnozowanie potrzeb i 
animowanie współpracy (między 
samorządami i między 
instytucjami) w obszarach 
powiązanych funkcjonalnie na 
terenie województwa (wspieranie 
istniejących partnerstw i 
inicjowanie partnerstw, tam gdzie 
współpraca się jeszcze nie 
zawiązała) 

º Wyznaczanie priorytetów polityki 
rozwoju regionu  

º Kierowanie rekomendacji dot. 
zmian w krajowych politykach 
publicznych 

º Przygotowanie strategii rozwoju 
lokalnego lub strategii rozwoju 
ponadlokalnego lub planu działao 
zawierającego wiązki 
uzupełniających się projektów (na 
potrzeby zawarcia porozumienia 
terytorialnego) 

º Uczestniczenie w sieciach 
współpracy między samorządami, 
upowszechnianie dobrych praktyk 
(m.in. w ramach w ramach 
Interreg) 

º Prowadzenie polityki rozwoju w 
sposób zintegrowany, na 
podstawie dostępnych (np. w 
ramach prac ESPON, OECD i 
innych) i własnych diagnoz, z 
wykorzystaniem narzędzi 
oferowanych przez programy 
krajowe i regionalne

14
 

º Budowanie tożsamości 
społeczności obszaru powiązanego 
funkcjonalnie, z wykorzystaniem 
narzędzi partycypacji (na etapie 
prac nad strategią, jak też przy 
wyborze inwestycji do realizacji) 

º Animowanie i wsparcie 
współpracy między samorządem, 
partnerami społecznymi, 
mieszkaocami, przedsiębiorcami  
w zakresie działao opartych o 
kapitał społeczny (np. usługi o 
charakterze publicznym). 

º Uzgodnienie koncepcji i realizacja Programu ponadregionalnego skierowanego do najsłabszych gospodarczo obszarów 
(Program 2020+)  

1.2. Wykorzystywanie potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze  

W policentrycznym systemie osadniczym, jaki wykształcił się w Polsce, ważną rolę pełnią miasta średnie jako centra 

aktywności społecznej i gospodarczej dla otaczających je obszarów. Częśd  miast średnich zmaga się z regresem 

w rozwoju i stopniową utratą funkcji społeczno-gospodarczych oraz administracyjnych.  

Celem polityki regionalnej w odniesieniu do miast średnich jest odbudowa bazy gospodarczej tych miast oraz 

wzmocnienie ich roli, jako centrów aktywności społecznej i gospodarczej dla obszarów powiązanych z nimi 

                                                                 
14 W zależności od tego czy obszar powiązany funkcjonalnie zlokalizowany jest w jednym czy w dwóch i więcej regionach. 
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funkcjonalnie. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi przedsiębiorczości oraz inwestycjom generującym lokalnie 

atrakcyjne miejsca pracy. W rezultacie wzrosną lokalne dochody z działalności gospodarczej, wartośd i 

konkurencyjnośd lokalnych firm oraz rozpoznawalnośd marek lokalnych produktów. Istotna również będzie 

poprawa jakości życia mieszkaoców, m.in. poprzez rozwój usług cyfrowych zapewniony zostanie równomierny 

dostęp do usług świadczonych przez instytucje publiczne. 

Rozwiązaniu problemów środowiskowych sprzyjad będzie rozwój transportu niskoemisyjnego w obszarach 

powiązanych funkcjonalnie. Prowadzone będą również działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych 

(szczegółowe działania w tym zakresie proponuje kierunek interwencji 1.4). Kluczowe jest także podejmowanie 

działao służących adaptacji miast do skutków zmian klimatu oraz wykorzystanie potencjału OZE.  

Wykorzystywanie i rozwijanie potencjału rozwojowego miast średnich odbywad się będzie również poprzez 

poprawę jakości zarządzania rozwojem i zdolności ich samorządów  do budowania trwałych partnerstw 

publiczno-publicznych i międzysektorowych, włączenia lokalnych partnerów do programowania rozwoju oraz 

wykorzystania ich zasobów w realizacji projektów rozwojowych (szczegółowe działania w tym zakresie są 

zaproponowane w Celu 3). 

Podjęte zostaną działania na różnych polach i w ramach różnych polityk publicznych. W pierwszej kolejności 

wsparcie w programowaniu działao i wykorzystaniu mechanizmów wspierających integrację terytorialną zostanie 

skierowane do miast, których strategie rozwoju będą stawiały na współpracę i partnerstwo pomiędzy administracją 

publiczną różnych szczebli i różnymi interesariuszami (społeczno-gospodarczymi) i będą na tyle elastyczne, aby 

uwzględniały indywidualne specyfiki (potrzeby i potencjały) różnych typów miast średnich i ich obszarów  

powiązanych funkcjonalnie.  

Działania wobec miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze będą dostosowane do ich wielkości, 

struktury administracyjnej, pełnionych przez nie funkcji oraz tego, w jakim aspekcie je tracą. Dla miast położonych 

w pobliżu wewnętrznych granic UE, ważnym kierunkiem działao jest wzmacnianie ponadlokalnych ośrodków 

miejskich, które wykorzystując swoje położenie geograficzne mogłyby stad się centrami życia gospodarczego i 

kulturowego dla terenów po obu stronach granicy.  

Zakres interwencji będzie dostosowany do potrzeb danego miasta i obejmie wybrane z poniższego katalogu działania: 

º wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności w sektorach wpisujących 

się w zdefiniowane specjalizacje gospodarcze danego obszaru powiązanego funkcjonalnie, w tym pobudzenie 

rodzimej/lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju kadr dla sektora usług dla biznesu; 

º pobudzanie aktywności inwestycyjnej przy wykorzystaniu istniejących krajowych źródeł finasowania, regionalnych i 

lokalnych w celu reindustrializacji obszarów, których potencjał przemysłowy uległ znacznemu osłabieniu;  

º zwiększenie atrakcyjności migracyjno-osiedleoczej poprzez kompleksowe działania zachęcające do zamieszkania oraz 

osiedlania się w średnich miastach (zwłaszcza osób młodych i wykształconych), z wykorzystaniem np. instrumentów 

mieszkaniowych, oraz podnoszenia jakości i zakresu świadczonych usług publicznych; 

º podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz dostosowania/adaptacji obszarów 

zurbanizowanych do zmian klimatu (w dziedzinach: produkcji, usług, atrakcyjności osiedleoczej i turystyki); 

º tworzenie i poprawa powiązao funkcjonalnych w miastach i ich otoczeniu, wzmocnienie roli ośrodków w 

świadczeniu usług publicznych wykraczających poza granice miasta, m.in. rozwijanie i integrowanie systemów 

transportu zbiorowego w miastach, między nimi a ich wiejskim otoczeniem i ważnymi sąsiadującymi ośrodkami; 

º ograniczenie suburbanizacji i polepszenie ładu przestrzennego na obszarach o rozproszonej zabudowie oraz 

przeciwdziałanie dekoncentracji osadnictwa obciążającego budżety gmin koniecznością ponoszenia coraz wyższych 

nakładów na obsługę dróg, kanalizacji, wodociągów i dostarczania innych usług publicznych; 

º zapewnienie infrastruktury transportowej łączącej ośrodki miejskie z subregionalnymi i regionalnymi ośrodkami 

rozwoju (patrz kierunek 1.5 Infrastruktura wspierająca dostarczanie usług publicznych); 

º rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości 

uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej m.in. na potrzeby srebrnej 

gospodarki
15

; 

º aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie podnoszenia 

kompetencji i umiejętności mieszkaoców oraz wzmacnianie poczucia tożsamości i integracji społeczności lokalnej 

(jako czynnik m.in. przeciwdziałający decyzjom o migracji).  

                                                                 
15 Srebrna gospodarka – system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych  
i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne. 
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Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Analiza sytuacji i potencjałów 
rozwojowych różnych typów miast 
średnich, analiza skuteczności i 
efektywności mechanizmów 
wsparcia, upowszechnianie 
dobrych praktyk 

º Tworzenie mechanizmów wsparcia 
i sieciowania miast 
umożliwiających wymianę dobrych 
praktyk (np. PIM) 

 

º Analizowanie trendów 
rozwojowych, potencjałów i 
obszarów oddziaływania miast w 
regionie 

º Animowanie współpracy w 
obszarach powiązanych 
funkcjonalnie na terenie 
województwa (poprzez wsparcie 
istniejących obszarów i inicjowanie 
partnerstw) 

º Budowanie w procesie 
partycypacyjnym strategii rozwoju 
województwa na podstawie 
diagnozy potrzeb formułowanej z 
udziałem społeczności i środowisk 
lokalnych w województwie 
(partnerstwo publiczno-publiczne i 
międzysektorowe) 

º Wyznaczanie priorytetów polityki 
rozwoju regionu w kontekście 
wykorzystania potencjału miast w 
rozwoju obszarów powiązanych 
funkcjonalnie województwa i ich 
oddziaływania na rozwój regionu  

º Kierowanie rekomendacji dot. 
zmian w krajowych politykach 
publicznych 

º Wsparcie inwestycyjno-doradcze 
do miast średnich (Pakiet działao 
dla miast średnich, Centrum 
Wsparcia Doradczego -CWD), 
komplementarne do działao na 
poziomie krajowym 

º Identyfikacja priorytetów 
rozwojowych w partnerstwie z 
lokalnymi partnerami społeczno-
gospodarczymi i sąsiednimi jst 
(m.in. w ramach powiązao 
funkcjonalnych)  

º Przygotowanie zintegrowanych 
strategii rozwoju lokalnego lub 
zintegrowanych strategii rozwoju 
ponadlokalnego lub planu działao 
zawierającego wiązki 
uzupełniających się projektów (na 
potrzeby zawarcia porozumienia 
terytorialnego).  

º Identyfikowanie dziedzin, w 
których warto wprowadzad 
innowacje dla ożywienia lokalnej 
gospodarki oraz innowacje 
społeczne (m.in. poprzez  
uczestniczenie w sieciach 
współpracy między samorządami i 
w procesie uczenia się od innych) 

º Większe wykorzystanie inżynierii 
finansowej, w oparciu o 
przemyślaną własną politykę 
finansową (w tym narzędzi 
wprowadzonych przez resort 
finansów – System Zarządzania 
Budżetami JST Besti@) 

º Budowanie tożsamości społeczności 
miejskiej, z wykorzystaniem narzędzi  
partycypacji publicznej (na etapie 
prac nad strategią, jak też przy 
wyborze inwestycji do realizacji, np. 
w formule budżetu 
partycypacyjnego) 

º Uzgodnienie koncepcji i realizacja Programu ponadregionalnego skierowanego do najsłabszych gospodarczo obszarów 
(Program 2020+) oraz wsparcia miast średnich w ramach RPO i KPO (preferencje dla miast leżących poza zasięgiem 
wsparcia Programu) 

1.3.  Przyspieszenie transformacji profilu gospodarczego Śląska 

Jednym z zidentyfikowanych w SOR obszarów wymagających interwencji paostwa jest województwo śląskie. Mimo 

pozycji jednego z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, w ostatnich latach odnotowuje on osłabienie tempa 

wzrostu gospodarczego względem innych regionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest duże uzależnienie 

śląskiej gospodarki od tradycyjnego przemysłu górniczego i hutniczego.  

W celu poprawy sytuacji na Śląsku niezbędne jest przyspieszenie transformacji jego profilu gospodarczego, np. 

poprzez rozwój innowacyjnych i wysokoproduktywnych sektorów gospodarki, takich jak: ICT, elektromobilnośd, 

branża medyczna, tzw. „zielona gospodarka” oraz przemysły wschodzące
16

. Ponadto, wsparcie uzyska modernizacja 

tradycyjnych sektorów przemysłowych, takich jak energetyka czy branża motoryzacyjna. Zmiana profilu 

gospodarczego musi pociągnąd za sobą dostosowanie kapitału ludzkiego do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez 

rozwój kompetencji cyfrowych czy zmiany w szkolnictwie zawodowym. 

Dobrze rozwinięta infrastruktura produkcji, przesyłu oraz konsumpcji energii, a także silna obecnośd przemysłu 

wydobywczego powodują, że województwo śląskie jest strategicznym regionem z perspektywy zapewnienia 

bezpieczeostwa energetycznego dla całego kraju. 

                                                                 
16 Nowe lub istniejące sektory gospodarki i łaocuchy wartości, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu, przyszłościowe dla rozwoju regionu. Wśród 
nich są tzw. przemysły kreatywne, łączące gospodarkę z kulturą i technologią oraz działalnośd artystyczną z przedsiębiorczością. Ponadto do przemysłów 
wschodzących zaliczane są takie obszary jak mobilnośd i usługi mobilne, tzw. medycyna spersonalizowana, ekoprzemysły (skoncentrowane na 
problematyce ochrony środowiska) oraz przemysły morskie. 
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Przemysł wydobywczy, który w przeszłości generował korzyści ekonomiczne, równolegle przyczyniał się do 

degradacji środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim do pogorszenia jakości powietrza. W związku z tym, 

wsparcie dla regionu z poziomu krajowego koncentrowad się będzie w dużej mierze na kompleksowej poprawie 

jakości powietrza. Województwo śląskie potrzebuje wsparcia zarówno w zakresie ograniczenia ubóstwa 

energetycznego, poprzez wymianę kotłów w domach jednorodzinnych oraz kompleksową termomodernizację, 

bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną politykę transportową. Ważne jest również wsparcie wysiłków sektora 

prywatnego i nauki w sferze B+R, jak również działania edukacyjne, zwiększające świadomośd mieszkaoców nt. 

zagrożeo związanych ze smogiem. 

Degradacja środowiska przyrodniczego, przestarzała infrastruktura oraz przede wszystkim problemy społeczne 

związane z transformacją regionalnej gospodarki wymuszają podjęcie aktywnych działao w zakresie rewitalizacji, 

uzupełnionych działaniami w sferze aktywizacji gospodarczej oraz rekultywacji. Działania te, zważywszy na 

regionalną specyfikę (duża liczba terenów poprzemysłowych i pogórniczych) będą wspierane poprzez kreowanie 

systemowych rozwiązao ułatwiających prowadzenie działao na terenach pokopalnianych.  

Ww. działania zostały zainicjowane poprzez Program dla Śląska do 2020 r., ogłoszony w grudniu 2017 r. Program 

ten, będący jednym z projektów strategicznych SOR, ma na celu usprawnienie koordynacji działao rozwojowych w 

odniesieniu do województwa śląskiego, które są podejmowane przez różne podmioty na różnych poziomach 

zarządzania. Program koordynuje działania podmiotów administracji rządowej, samorządowej i partnerów 

prywatnych zaangażowanych w rozwój Śląska, co przyczynia się do poprawy efektywności wydatkowania środków 

rozwojowych. Po roku 2020 przewidziane jest lepsze ukierunkowanie środków publicznych na realizację zadao 

związanych z transformacją śląskiej gospodarki w kierunku gospodarki innowacyjnej, wysokoproduktywnej i 

niskoemisyjnej. Wnioski z implementacji tego instrumentu  posłużą m.in. do podjęcia decyzji nt. zakresu interwencji 

oraz ewentualnego rozszerzenia zasięgu terytorialnego Programu.  

Zakres interwencji powinien byd dostosowany do potrzeb regionu i obejmowad następujące działania: 

º wzrost innowacyjności przemysłu – zarówno poprzez rozwijanie nowych wysokoproduktywnych branż, jak 
również modernizowanie tradycyjnych sektorów przemysłowych; 

º zwiększenie poziomu inwestycji rozwojowych w regionie; 

º zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkaoców regionu; 

º poprawę jakości środowiska przyrodniczego, zarówno w zakresie walki ze smogiem, jak również poprzez 
działania w sferze rewitalizacji i rekultywacji; 

º rozwój i modernizację infrastruktury transportowej (patrz kierunek 1.5 Infrastruktura wspierająca dostarczanie 
usług publicznych); 

º wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeostwa energetycznego kraju; 

º poprawę warunków rozwojowych miast województwa śląskiego, w tym przeciwdziałanie zjawiskom 

depopulacyjnym w miastach. 

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Zarządzanie i wykonywanie działao 
na poziomie krajowym w ramach 
Programu dla Śląska (Podkomitet 
ds. Programu dla Śląska w ramach 
Komitetu Koordynacyjnego ds. 
Polityki Rozwoju) 

º Koordynacja strategiczna realizacji 
Programu dla Śląska, związana z 
monitoringiem i oceną postępów 
Programu 

º Wypracowywanie rekomendacji 
odnośnie modyfikacji dostępnych 
instrumentów realizacji Programu 
dla Śląska 

º Doradztwo eksperckie w zakresie 
oferty wsparcia Polskiego 
Funduszu Rozwoju 

º Koordynacja operacyjna działao w 
ramach Programu dla Śląska 
(Komitet Sterujący dla Programu 
dla Śląska przy Wojewodzie 
Śląskim) 

º Bieżący monitoring przedsięwzięd i 
projektów zawartych w Programie 
dla Śląska (Komitet Sterujący dla 
Programu dla Śląska przy 
Wojewodzie Śląskim) 

º Opiniowanie działao 
podejmowanych w ramach 
realizacji Programu dla Śląska 
(Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego) 

º Wsparcie menadżerskie w zakresie 
zagospodarowania inwestycyjnego 
gmin z województwa śląskiego 
(Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A.) 

º Działania mające na celu 
wykorzystanie potencjału śląskich 
przedsiębiorstw (Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.) 
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1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych  

W dążeniu do zapewnienia spójności terytorialnej i wyrównywania szans obszarów borykających się z problemami 

rozwojowymi lub restrukturyzacyjnymi  wykorzystana zostanie rewitalizacja - jako proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych (tj. terytoria wewnętrzne gminy, na których zidentyfikowano stan 

kryzysowy w sferze, przede wszystkim, społecznej, a także gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej). Ramy prawne dla prowadzenia procesów rewitalizacji w Polsce określa ustawa o 

rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777). Określa ona nowe podejście do rewitalizacji, która 

ściśle wiąże poprawę stanu infrastruktury z wymiarem społecznym, a za jej główny cel stawia się wyprowadzenie ze 

stanu kryzysowego lokalnych mieszkaoców. 

Działania rewitalizacyjne można stosowad zarówno w dzielnicach dużych miast, jak i w ośrodkach średnich i małych 

oraz na obszarach wiejskich. Ich celem jest zmniejszanie zróżnicowao wewnątrzmiejskich /wewnątrzgminnych 

oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkaoców obszarów zdegradowanych.  

Działania rewitalizacyjne będą prowadzone na obszarach, które nie są w stanie poradzid sobie same ze skalą 

lokalnych wyzwao i problemów spowodowanych degradacją zabudowy, czy pozostałymi elementami tkanki 

miejskiej, licznymi problemami gospodarczymi, demograficznymi, przestrzennymi i środowiskowymi. Rewitalizacja 

może byd wykorzystana jako  jeden z impulsów przyspieszjących procesy restrukturyzacyjne na obszarach 

zurbanizowanych, zmagających się głównie z trudnościami przemian społecznych czy degradacją materialną.  

Działania w  powyższych obszarach powinny byd ukierunkowane m.in. na dostosowanie kompetencji zawodowych 

osób tracących zatrudnienie w wyniku upadku lokalnych zakładów przemysłowych i zachodzących zmian na rynku 

pracy, reindustrializację, rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości, poprawę jakości środowiska przyrodniczego, 

podnoszenie jakości przestrzeni i dbałośd o ład przestrzenny.  

W przypadku obszarów wiejskich, skala i charakter koniecznych działao wspierających ich odnowę jest znacząco 

inny niż na obszarach miejskich. Interwencje te nie mają ściśle terytorialnego charakteru tak, jak na obszarach 

miejskich, np. w zakresie koncentracji zabudowy. Kompleksowy rozwój tych obszarów powinien byd wspierany 

również poprzez instrumenty na rzecz odnowy obszarów wiejskich.  

Regulacje w zakresie rewitalizacji (obszary miejskie) i odnowy wsi powinny byd zbieżne co do zasad ogólnych, 

a jednocześnie dopasowane do struktury osadniczej. Powinny one uwzględniad specyfikę problemów, potencjał 

finansowy i instytucjonalny, kapitał społeczny, które są odmienne na wsi i w miastach.  

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Doskonalenie systemu prowadzenia 
skutecznej i efektywnej rewitalizacji 

º Promowanie dobrych praktyk i 
modelowych rozwiązao w zakresie 
rewitalizacji, prowadzenia działao 
informacyjno-edukacyjnych (m.in. 
Centrum Wiedzy o Rewitalizacji) 

º Zaproponowanie i opracowanie (we 
współpracy z samorządem 
województwa) instrumentu dla 
obszarów wiejskich, adekwatnego 
do specyfiki i potrzeb w zakresie 
niwelowania sytuacji kryzysowych  

º Analizowanie regionalnych trendów 
rozwojowych gmin, w tym 
analizowanie i monitorowanie 
struktur wewnątrzmiejskich oraz 
potrzeb obszarów wiejskich 

º Budowanie strategii adekwatnego 
wsparcia finansowanego (środki 
unijne, środki krajowe) gmin w celu 
zahamowania i odwrócenia 
trendów degradacyjnych 

º Opiniowanie/weryfikowanie 
programów rewitalizacji oraz 
programów odnowy wsi  

º Prowadzenie efektywnych i 
skutecznych działao 
rewitalizacyjnych przez miasta na 
podstawie programów rewitalizacji 

º Prowadzenie efektywnych i 
skutecznych działao naprawczych 
przez gminy na obszarach wiejskich 
na podstawie programów odnowy 
wsi (uwzględniających aktywizację 
społeczną i gospodarczej) 

1.5 Infrastruktura wspierająca dostarczanie usług publicznych  

Wspieranie rozwoju infrastruktury należy do jednych z ważniejszych działao podejmowanych przez władze 

regionalne w celu stymulowania rozwoju danego obszaru i podnoszenia jego konkurencyjności. Wysoki poziom 

infrastruktury technicznej i społecznej wpływa na zwiększenie atrakcyjności regionu, jak również prowadzi do 

ożywienia otoczenia i wzrostu dobrobytu społeczności lokalnych.  

Środki dostępne w ramach unijnej polityki spójności pozwoliły na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury oraz 

zmniejszenie zróżnicowania w relacjach Polska - inne kraje. Pomimo widocznych efektów w zakresie nadrabiania 

zapóźnieo rozwojowych i likwidowania luki infrastrukturalnej, nadal istnieje potrzeba interwencji polityki 

regionalnej w tej sferze. Konieczne jest kontynuowanie działao na rzecz rozwoju infrastruktury (tam gdzie ma to 
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uzasadnienie), w szczególności zmierzających do budowy sieci połączeo transportowych oraz modernizacji 

infrastruktury ochrony środowiska, energetyki, a także infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do 

usług cyfrowych. Istotne znaczenie odgrywa również kontynuowanie działao zmierzających do  wyrównywania 

zróżnicowao między i wewnątrzregionalnych w dostępie do usług publicznych. Niezbędna jest koncentracja 

inwestycji na tych rodzajach infrastruktury, które warunkują budowanie i rozwój przewag konkurencyjnych na 

poziomie samorządu województwa (lub lokalnego). Tym samym rozwój infrastruktury będzie podporządkowany 

specyficznym, często również unikalnym, wojewódzkim lub lokalnym potrzebom, w szczególności zaś – 

wzmacnianiu procesów społeczno-gospodarczych. Wymusza to dalszy rozwój kompetencji planistycznych i 

koordynacyjnych na poziomie samorządu województwa, tak aby zapewnid selektywnośd wsparcia w wymiarze 

interwencji publicznych.  

Ważną zmianą jakościową w zakresie regionalnej i lokalnej infrastruktury (w szerokim rozumieniu – od 

transportowej po mieszkaniową) będzie wdrożenie mechanizmów oceny nie tylko możliwości finansowania 

budowy, ale przede wszystkim długoterminowego użytkowania. Jednocześnie ograniczone zostaną zbędne 

inwestycje infrastrukturalne, które z uwagi na swój koszt utrzymania powinny byd realizowane przez jednostki 

wyższego rzędu, bądź też w ramach partnerstw między lokalnych lub subregionalnych. 

Infrastruktura techniczna i społeczna powinna byd dostosowana nie tylko do potrzeb gospodarczych i społecznych, 

ale też wyzwao środowiskowych. Dotyczy to w szczególności miast, gdzie pojawia się problem smogu, zawłaszczania 

przestrzeni (niekontrolowana suburbanizacja), nieracjonalnego wykorzystania zasobów (np. budownictwo kosztem 

potrzebnych terenów zielonych) czy skutków zmian klimatu. Zintegrowane planowanie rozwoju miasta będzie 

uwzględniad powyższe wyzwania, np. w postaci inwestycji w kompleksową termomodernizację, niskoemisyjny 

transport czy powtórne wykorzystanie terenów już zagospodarowanych. Negatywne oddziaływanie na środowisko 

ma również krajowa infrastruktura energetyczna, która wymaga modernizacji.  Wysoki stopieo uzależnienia polskiej 

energetyki od węgla, przestarzała i niedoinwestowana infrastruktura, niski stopieo wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii i paliw alternatywnych, brak niskoemisyjnych jednostek o dużej mocy działających w podstawie 

systemu energetycznego oraz wysoka energochłonnośd prowadzid może do ograniczenia dostępności energii oraz 

wpływad niekorzystnie na zmiany klimatyczne. 

1.5.1. Infrastruktura transportowa  

Głównym obszarem oddziaływania polityki regionalnej w zakresie wspierania infrastruktury transportowej będą 

działania na rzecz poprawy dostępności polskiej przestrzeni we wszystkich wymiarach: w skali międzynarodowej 

(sied TEN-T), krajowej (łączenie ośrodków wojewódzkich), regionalnej (połączenie największych miast z ich 

zapleczem i mniejszymi ośrodkami) oraz lokalnej (w szczególności na obszarach wiejskich).  

Kontynuowane będą inwestycje służące stworzeniu nowoczesnego systemu transportowego, który pozwoli 

sprostad potrzebom wynikającym ze wzrostu wymiany towarowej oraz mobilności mieszkaoców, a także 

wykorzystad w pełni potencjał gospodarczy regionu. W miastach rozwijane będą zintegrowane systemy transportu 

publicznego przy wykorzystaniu elektromobilności i nisko- i bezemisyjnych środków transportu. Zwiększenie 

wykorzystania takiego taboru przyczyni się do poprawy jakości powietrza w miastach i ich otoczeniu ograniczając 

emisję zanieczyszczeo powietrza i gazów cieplarnianych.  

Istotne będzie lepsze skomunikowanie głównie obszarów miejsko-wiejskich i wiejskich z miastami , jak również 

inwestycje zwiększające dostępnośd do usług publicznych wewnątrz jednostek administracyjnych. Na obszarach 

wiejskich realizowane będą działania w zakresie budowy i modernizacji podstawowej infrastruktury transportowej 

(drogi lokalne, infrastruktura towarzysząca, ścieżki rowerowe, środki transportu zbiorowego) oraz rozwoju usług 

zbiorowego transportu. Podejmowane będą działania skutkujące poprawą dostępności na obszarach 

zmarginalizowanych, zapewniające lepsze powiązanie między obszarami wiejskimi, a  ośrodkami dostarczającymi 

podstawowe usługi publiczne oraz ułatwiające dostęp do kluczowych dla regionu ośrodków miejskich.  

Działania w ramach polityki regionalnej nakierowane zostaną również na zwiększenie wykorzystania potencjału 

kolejowego w obszarze transportu międzyregionalnego, regionalnego, a także między i wewnątrz aglomeracyjnego. W 

szczególności na obszarach zmarginalizowanych prowadzone będą działania modernizacyjne na liniach regionalnych i 

lokalnych, co stanowid będzie czynnik poprawiający ich dostępnośd zewnętrzną i wewnętrzną. Realizowane będą także 

inwestycje dostosowujące dworce kolejowe do wymagao pasażerów korzystających z usług transportu kolejowego. 

1.5.2. Infrastruktura komunalna 

Podejmowane w ramach polityki regionalnej działania obejmą również rozwój infrastruktury komunalnej. Pomimo 

odnotowanej w ostatnich latach poprawy sytuacji w tym zakresie, potrzeby są wciąż bardzo duże. Nadal utrzymują 

się silne zróżnicowania wewnątrzregionalne w dostępie do infrastruktury komunalnej między terenami 
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zurbanizowanymi a obszarami wiejskimi. Jednocześnie występują zróżnicowania lokalne i regionalne w zakresie 

poziomu wyposażenia w infrastrukturę komunalną.  

Przedsięwzięcia dotyczące zapewnienia podstawowych usług komunalnych  wdrożą bardzo szeroki wachlarz działao 

wynikających bezpośrednio z kompetencji samorządów terytorialnych. Podstawowe obszary zainteresowania 

polityki regionalnej dotyczą w szczególności usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków oraz 

gospodarowania odpadami.  

W ramach zaopatrzenia w wodę znajdą się działania na rzecz dostępu do wody pitnej na obszarach, na których 

występują braki w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej lub jest ona zdekapitalizowana. Kolejną kwestią jest 

zapewnienie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązao dla gospodarki wodno-ściekowej, w zakresie efektywnego 

oczyszczania ścieków (kanalizacja, oczyszczalnie ścieków). Służyd temu będzie wspieranie projektów budowy 

nowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy i modernizacji istniejących oczyszczalni. Natomiast na obszarach o 

niskiej gęstości zaludnienia, gdzie zakładanie sieci kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego bądź technicznego 

uzasadnienia, wspierane będą zintegrowane projekty dotyczące punktowych przydomowych (przyzakładowych) 

oczyszczalni ścieków. Warto zauważyd, że gospodarka cyrkulacyjna (o obiegu zamkniętym) stwarza nowe szanse dla 

gospodarki wodno-ściekowej i daje możliwośd wprowadzenia innowacyjnych rozwiązao. Oprócz tradycyjnej roli 

systemów wodno-ściekowych, jaką jest ich oczyszczanie i przeróbka, nową ich rolą staje się produkcja różnego 

rodzaju zasobów (szczególnie wody i substancji biogennych) oraz energii.  

Konieczne jest także realizowanie przedsięwzięd w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

rozwoju instalacji do przetwarzania bioodpadów. Mimo zwiększenia ilości selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych oraz wzrostu odsetka odpadów poddawanych recyklingowi istnieje potrzeba rozwijania gospodarki 

odpadami, będącej elementem gospodarki cyrkulacyjnej. Przedsięwzięcia polityki regionalnej w tym zakresie 

dotyczyd będą przede wszystkim systemów selektywnego zbierania odpadów oraz innowacyjnych projektów 

dotyczących ich recyklingu.  

Ważne znaczenie mied będzie podejmowanie działao w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeo powietrza, 

powstających w wyniku spalania odpadów w sektorze bytowo-komunalnym. Działania w ramach tego obszaru 

problemowego prowadzone będą w całym kraju oraz w szczególności na terenach, na których występują znaczne 

przekroczenia norm jakości powietrza z systemów grzewczych. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji na obszarach 

zurbanizowanych możliwe będzie dzięki rozwojowi efektywnego energetycznie niskoemisyjnego ciepłownictwa 

systemowego i małych kotłowni lokalnych oraz standaryzacji kotłów grzewczych na paliwa stałe oraz paliw stałych 

wykorzystywanych w ogrzewaniu indywidualnym i kotłowniach lokalnych.  

1.5.3. Infrastruktura społeczna 

Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeostwa będą miały znaczący wpływ na zmianę zapotrzebowania na 

konkretne usługi publiczne i rodzaj infrastruktury społecznej. Rosnąca liczba osób o szczególnych potrzebach  

(seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami) już teraz powoduje, że stają się one coraz istotniejszą grupą 

konsumentów. Szczególne znaczenie w tym kontekście mają działania poprawiające dostępnośd przestrzeni, dóbr i 

usług, które zwiększają udział np. osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. 

Głównym obszarem oddziaływania polityki regionalnej w tym zakresie będzie poprawa dostępności przestrzeni publicznej 

oraz usług publicznych zarówno w aspekcie architektonicznym, jak też informacyjnym i komunikacyjnym. Będzie to 

możliwe poprzez modernizację lub poprawę istniejącej infrastruktury społecznej. Z kolei nowe inwestycje będą 

projektowane z zastosowaniem zasady projektowania uniwersalnego - tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystad. 

Poprawa dostępności obejmie nie tylko infrastrukturę w ramach służby zdrowia oraz edukacji, ale również obiekty 

turystyczne, sportowe, tereny rekreacyjne oraz zabytki i miejsca kultury. Szczególnie istotne będzie realizowanie działao 

w tym zakresie na obszarach małych miast i na wsi, gdzie poziom dostępności przestrzennej jest zdecydowanie niższy 

niż w pozostałej części kraju. Dostępna przestrzeo publiczna przyczyni się do wykorzystania potencjału wszystkich miesz-

kaoców, integrację międzypokoleniową, poprawę bezpieczeostwa i nowe możliwości rozwoju gospodarczego regionu.  

Ważną rolę w zakresie zapewniania infrastruktury społecznej będą pełnid działania na rzecz zwiększenia dostęp-ności 

mieszkao na wynajem, pozwalające na większą mobilnośd wewnątrzkrajową. Ponadto wspierane będą przedsięwzięcia w 

zakresie poprawy dostępności do instytucji opieki nad dziedmi do lat trzech oraz opieki przedszkolnej.   

W tym zakresie wspierane będą następujące działania: 

º gospodarowanie odpadami zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, która dąży do maksymalizacji 

wykorzystania odpadów jako surowców, 

º dynamizacja przedsięwzięd na rzecz likwidacji niskiej emisji z systemów grzewczych, 
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º stopniowa wymiana taboru wykorzystywanego do świadczenia usług transportu publicznego na ekologiczny, 

niskoemisyjny i przystosowany dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, 

º powiązanie lokalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych z aglomeracjami, głównymi miastami oraz ich 

obszarem funkcjonalnym z wykorzystaniem transportu drogowego i kolejowego,  

º rozwój infrastruktury transportowej o charakterze regionalnym i lokalnym włączający obszary o słabej 

dostępności przestrzennej w procesy gospodarcze i rozwojowe,  

º  opracowywanie i wdrażanie przez miasta planów zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban 

Mobility Plan), w szczególności promowanie ruchu pieszego i rowerowego, 

º stworzenie korzystnych warunków dla zwiększania podaży dostępnych cenowo mieszkao na wynajem (m.in. 

poprzez realizację rządowego programu Mieszkanie Plus), 

º dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb społeczności lokalnej i wyzwao wynikających z trendów 

demograficznych. 

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Dokooczenie budowy systemu 
autostrad i dróg ekspresowych, 
budowa sieci bazowej i 
kompleksowej TEN-T   

º  Budowa  
i modernizacja sieci kolejowej 

º Rozwój polityk w zakresie usług 

społecznych (edukacja, zdrowie, 

kultura)  

 

º Priorytetyzacja publicznych inwes-
tycji infrastrukturalnych w celu za-
pewnienia dostępności usług pub-
licznych 

º Koordynacja polityki transportu 
zbiorowego w porozumieniu z 
samorządami lokalnymi  

º Poprawa dostępu do usług pub-
licznych o charakterze rozwojowym 
(w tym społecznych związanych 
m.in. z edukacją, zdrowiem, kulturą 
oraz gospodarczych – związanych 
m.in. ze wsparciem przedsiębior-
czości, przyciąganiem inwestycji) 

º Tworzenie warunków do rozwoju 
elektromobilności i niskoemisyj-
nego transportu zbiorowego, jak i 
zmian postaw i  zachowao miesz-
kaoców miast dot. mobilności  

º Kompleksowe działania na rzecz 
zmiany sposobu ogrzewania 
(ograniczenie emisji ze źródeł 
komunalno – bytowych) 

º Wspieranie działao zmierzających 
do poprawy jakości powietrza w 
miastach i ich obszarach powiązao 
funkcjonalnych, w tym miejskich 
strategii niskoemisyjnych oraz 
adaptacji do zmian klimatycznych  

 

 º Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i 
osób starszych 

º Identyfikacja głównych barier rozwojowych i problemów (infrastrukturalnych) 
w województwach (w ramach Kontraktu Sektorowego) 

 

º Zdefiniowanie roli samorządu woje-
wództwa i lokalnego w zapewnieniu 
dostępności usług publicznych drogą 
cyfrową (zarówno A2C, A2B jak i 
A2A

17
) 

º Rozwój cyfrowych usług publicznych 

º Zwiększanie cyfrowej dostępności, jakości i efektywności usług publicznych 

 

                                                                 
17 A2C – usługi skierowane do obywatela (ang. Administration To Citizen), A2B – usługi skierowane do firm (ang. Administration To Business), A2A – usługi 
skierowane do administracji (ang. Administration To Administration). 
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Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

koniecznych do wdrożenia z poziomu 
rządu 

º Monitorowanie terytorialnego wy-
miaru cyfrowej dostępności, jakości i 
efektywności usług publicznych 

º Identyfikacja najlepszych praktyk w 
zakresie dostarczania usług 
publicznych na poziomie europejskim 
i ich propagowanie. 

º Identyfikacja regionalnych i lokalnych 
ośrodków wzrostu oraz ich obszarów 
powiązao funkcjonalnych.  

 

º Trwały (regularny) proces identyfikacji deficytów infrastrukturalnych, 
dotyczących infrastruktury społecznej, technicznej i transportowej.  

º Rozwój mechanizmów prawnych 
ułatwiających współfinansowanie 
infrastruktury społecznej, technicz-
nej oraz transportowej przez różne 
poziomy administracji publicznej. 

º Rozwój partnerstw samorządowych 
w zakresie planowania (lokalizacji), 
finansowania oraz udostępniania 
infrastruktury społecznej. 

º Koordynacja rozwoju infrastruktury 
wspierającej rozwój gospodarczy 

º Opracowanie i realizacja strategii 
niskoemisyjnych 

º Pakiet działao na rzecz wsparcia jst w programowaniu i realizacji rewitalizacji, 
ewaluacja dotychczas prowadzonych działao i rozwiązao prawnych, przygoto-
wanie do realizacji tych działao po 2020 r. 

º Wsparcie realizacji miejskich strategii niskoemisyjnych 

º Tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności i efektywności energetycznej 

º Promocja zmian u konsumentów usług publicznych (szersze wykorzystanie dystrybucji drogą cyfrową, transport zbiorowy). 
Realizacja polityk transporotowych dążących do zrównoważonej mobilności  

º Rozwój i wykorzystanie mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego niezbędnych do rozwoju infrastruktury 
społecznej. 

 º Rozwój współpracy w ramach 
obszarów powiązanych 
funkcjonalnie w oparciu o aktualnie 
dostępne możliwości  

(...) 

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie  

Polityka regionalna jako polityka ukierunkowana terytorialnie wskazuje na sprawne instytucje oraz relacje pomiędzy 

nimi jako kluczowe elementy kapitału terytorialnego. To dzięki instytucjom powstaje przestrzeo gospodarcza oraz 

określane są standardy i normy zachowao uczestników procesów gospodarczych, co przekłada się na zdolnośd 

poszczególnych przemysłów i sektorów do generowania wyższej jakości dodanej produktu lub usługi. Instytucje te 

odpowiadają za kreowanie popytu na produkty i rozwiązania, a poprzez to stymulują powstawanie wysokopłatnych 

i lepszych miejsc pracy
18

. Od sprawnego zarządzania portfelami powiązanych projektów, pozyskania środków na 

rozbudowę infrastruktury, znalezienia inwestorów czy też przygotowania i realizacji kompleksowych 

zintegrowanych projektów zależy wykorzystanie potencjałów rozwojowych terytoriów.  

Rolą administracji samorządowej każdego szczebla jest identyfikacja w oparciu o rzetelne dane własnych zasobów, 

potencjałów, uzgadnianie działao i inwestycji wspólnych z sąsiednimi samorządami, oddolne, partycypacyjne 

wypracowywanie najlepszych dla danego terytorium rozwiązao. Odpowiedzialnośd za rozwój rozkłada się na 

wszystkich jego uczestników, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności zarządczych i koordynacyjnych w granicach 

jst, ale też pomiędzy jst w skali subregionu i regionu. 

W tym kontekście różne są wyzwania stojące przed samorządami szczebla wojewódzkiego i lokalnego, w tym 

administracją miast dużych, średnich i małych.  

                                                                 
18 SOR 
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Administracje samorządów województw i dużych miast zarządzając od 2007 r. dużymi portfelami projektów 

polityki spójności wykształciły kadry zdolne programowad, wdrażad, monitorowad i ewaluowad działania na rzecz 

rozwoju. Niemniej jednak udoskonalane będą mechanizmy współpracy instytucji publicznych na różnych poziomach 

zarządzania i w relacjach z sektorem społecznym i prywatnym. Rolą miast wojewódzkich jest wspieranie rozwoju i 

jakości życia nie tylko w obszarze metropolitalnym, ale w całym województwie poprzez otwarcie się na współpracę 

z innymi jst. Współpraca samorządów wojewódzkich z samorządami dużych miast, w tym miast wojewódzkich, 

wykorzystywanie doświadczenia istniejących platform współpracy i budowa nowych powiązao pomiędzy jst różnej 

wielkości pozwoli lepiej wykorzystad potencjał rozwojowy województw. 

Miasta duże i średnie są głównymi centrami aktywności społecznej i gospodarczej. Ich pozycja wpływa 

bezpośrednio na obszary powiązane z nimi funkcjonalnie, w tym tereny wiejskie oraz małe miasta, często w trudnej 

sytuacji społeczno-ekonomicznej. Od administracji samorządowej wymaga się umiejętności współpracy i 

planowania strategicznego w skali całego subregionu oraz stworzenia warunków trwałego rozwoju przy udziale 

podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych.  

Małe miasta to centra zarządzania rozwojem w skali otaczających je obszarów wiejskich. W ich przypadku 

szczególnego znaczenia nabiera zdolnośd administracji samorządowej do optymalizacji kosztów i organizacji usług 

publicznych z uwzględnieniem zachodzących zmian demograficznych i wynikających z nich potrzeb lokalnych i 

możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego.  

Dlatego też lokalna administracja samorządowa wymaga wzmocnienia kompetencyjnego, w szczególności w 

zakresie zarządzania strategicznego. Zdolnośd ta obejmuje zarówno umiejętnośd przygotowania i realizacji 

kompleksowych przedsięwzięd przyczyniających się do rozwoju lokalnego, jak i umiejętnośd pozyskiwania nao 

funduszy, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętności te nabierają szczególnego znaczenia na obszarach 

zagrożonych marginalizacją - wiejskich, przechodzących restrukturyzację rolnictwa oraz w małych i średnich 

miastach, zwłaszcza tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. W tych przypadkach nieadekwatne są 

uniwersalne rozwiązania, a działania rozwojowe powinny byd dostosowane do potrzeb i możliwości tych 

konkretnych obszarów, z udziałem lokalnych interesariuszy i angażujące jednostki samorządu gminnego, 

powiatowego i wojewódzkiego. 

3.1 Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz zarządzania rozwojem    

Poprawa jakości działania administracji samorządowej zostanie osiągnięta przez podniesienie kompetencji 

urzędników w zakresie analizy danych, planowania finansowego, zamówieo publicznych, procedur wewnętrznych 

oraz samooceny. Podstawowym warunkiem wzmacniania mechanizmów zarządzania strategicznego na poziomie 

regionalnym oraz rozwoju współpracy między samorządami jest wzmacnianie potencjału regionalnej administracji 

publicznej. Poziom kompetencji zatrudnionych kadr urzędniczych, ich profesjonalna wiedza, umiejętności oraz 

postawy, stanowią istotny wyznacznik jakości tych zasobów. Dlatego warto upowszechniad szkolenia wśród 

decydentów (w tym radnych) i pracowników instytucji zaangażowanych w realizację polityk publicznych.  

W dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości decyzji publicznych istotne jest wzmacnianie potencjału analityczno-

ewaluacyjnego urzędów i współpraca w tym zakresie regionalnych jednostek analitycznych z innymi tego typu 

jednostkami. Budowanie spójnego systemu analitycznego, jak i kultury posługiwania się wiedzą opartą na 

dowodach jest zadaniem długoterminowym zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. Dodatkowo 

należy dostosowad metodologię statystyki publicznej do potrzeb systemu monitorowania rozwoju miast 

(standaryzacja danych, poziom zbierania danych poniżej poziomu gminnego) oraz obszarów powiązao 

funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.  

Istotnym warunkiem racjonalizacji gospodarki budżetowej jest analiza kosztów i korzyści ekonomiczno-

społecznych, dokonywana z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów służących racjonalizacji gospodarki. 

Niestety, znacząca częśd władz jednostek samorządu stosuje pasywny, mało efektywny, biurokratyczny model 

zarządzania. Praktykują one jednoroczny cykl zarządzania, w bardzo ograniczonym stopniu stosują analizy kosztów, 

słabo radzą sobie również z rachunkami efektywności. Mając to na uwadze, w celu podnoszenia sprawności 

administracji samorządowej, upowszechniane będzie stosowanie analizy kosztów i korzyści w jednostkach 

samorządu terytorialnego.
19

  

W przypadku WPF samo stworzenie ram prawnych dla procesu jej opracowywania okazuje się niewystarczające. 

Powodem może byd brak odpowiedniej kultury planowania strategicznego oraz niedostatecznego zrozumienia roli 

                                                                 
19 Przykładem takich analiz mogą byd przygotowywane obecnie przez JST „analizy przedrealizacyjne” służące podjęciu decyzji o rozpoczęciu procedury 
przygotowywania projektów w formule PPP. 
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wieloletniej prognozy finansowej jako instrumentu planowania  strategicznego, który pozwala na utrzymanie 

długookresowej równowagi finansowej w samorządach.  

Stosując procedurę zamówieo publicznych samorządy powinny kierowad się zasadą zrównoważonego rozwoju, 

integrując politykę zakupową z celami gospodarczymi, społecznymi, środowiskowymi i innowacyjnymi. W tym 

celu wprowadzone zostanie spójne otoczenie instytucjonalno-regulacyjne polityki zakupowej paostwa. 

Przedstawiciele administracji publicznej zostaną przeszkoleni w zakresie lepszego wykorzystania istniejących 

instrumentów zlecania zadao publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych i aspektów ekologicznych. 

Wdrożenie praktyki sięgania przez instytucje rządowe i samorządy po dobre praktyki w tym zakresie przyczyni się 

do efektywnego gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, kreowania popytu na proekologiczne i 

prospołeczne towary i usługi oraz innowacyjne rozwiązania.   

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego staje się coraz bardziej skomplikowane, dlatego coraz bardziej 

przydatne w tym zakresie jest stosowanie kontroli zarządczej. Koncepcja tej kontroli jako systemu wsparcia 

zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych zakłada, że jednostki te powinny co najmniej raz w roku 

dokonad samooceny zarządzania.  

Sprawna administracja to również administracja korzystająca z nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) w relacji z mieszkaocami i innymi samorządami.  

W świetle  nowego modelu rozwoju, jaki został określony  w SOR, od samorządów wymaga się lepszego planowania 

i zarządzania strategicznego, w tym stosowania w praktyce zasad selektywności, zintegrowanego podejścia oraz 

działania w partnerstwie. Prowadzenie racjonalnej urbanizacji i polityki zagospodarowania przestrzennego, 

ograniczanie skutków niekontrolowanej suburbanizacji oraz planowanie inwestycji w pierwszej kolejności na 

terenach uprzednio zagospodarowanych wymaga lepszego zespolenia planowania przestrzennego z planowaniem 

społeczno-gospodarczym. Tak rozumiane zintegrowane planowanie strategiczne wymaga współpracy pomiędzy 

samorządami w obrębie obszaru powiązanego funkcjonalnie w zakresie wspólnego planowania inwestycji, 

rozbudowy i modernizacji sieci transportowych, wykorzystania terenów pod zabudowę mieszkaniową, działalnośd 

gospodarczą, usługową, ochronę terenów zielonych. 

Dla osiągnięcia tego stanu konieczna jest zarówno promocja kształcenia kompetencji liderów samorządowych, jak i 

zbudowanie systemu wsparcia doradczego dla samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, precyzyjnie 

odpowiadającego na zdiagnozowane potrzeby i dostępnego z poziomu regionalnego. Projekt strategiczny Centrum 

Wsparcia Doradczego ma doprowadzid do wypracowania modelu doradztwa w oparciu o istniejące zasoby instytucji 

doradczych zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Samorząd województwa powinien dysponowad 

instrumentem wsparcia doradczego wobec jst, które zgłaszają problemy w realizacji swoich zadao lub też wyniki 

monitorowania rozwoju wskazują na taką potrzebę. 

Podsumowując, wzmocnienie sprawności administracji samorządowej powinno obejmowad działania na rzecz: 

º podniesienia kompetencji analitycznych w administracji, w tym współpraca regionalnych jednostek 

analitycznych ze sobą i z ośrodkami krajowymi oraz upowszechnienie analizy kosztów i korzyści; 

º dostosowania metodologii statystyki publicznej do potrzeb monitorowania miast (poziom poniżej gminnego) i 

obszarów powiązao funkcjonalnych (w tym miejskich obszarów funkcjonalnych); rozbudowa lokalnych, 

regionalnych i krajowych centrów wiedzy nt. obszarów miejskich; 

º przeglądu zadao własnych poszczególnych szczebli jst i zadao zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 

opracowanie demarkacji zadao między tymi jst i dostosowanie tych zadao do dochodów 

º wdrożenia mechanizmów pozwalających na ocenę skuteczności i efektywności instytucji publicznych, w tym 

stosowania narzędzi samooceny, jak CAF lub Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego
20

; 

º organizacji wsparcia doradczego (w tym w ramach CWD) dla samorządów w zakresie poprawy skuteczności 

planowania strategicznego na poziomie lokalnym i regionalnym (zintegrowane strategie rozwoju lokalnego i 

ponadlokalnego oraz związku metropolitalnego, strategie ponadregionalne) oraz wypracowywania 

strategicznych projektów lub zintegrowanych pakietów działao; 

                                                                 
72 Metoda CAF powstała z inicjatywy Europejskiej Sieci ds. Administracji Publicznej, organizacji zrzeszającej urzędników służby cywilnej krajów 
członkowskich UE. Dostarcza ona łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu organizacje sektora publicznego mogą wykorzystad metody 
zarządzania jakością w celu doskonalenia wyników swojej działalności. CAF z jednej strony poszerza świadomośd o funkcjonowaniu urzędu 
poprzez ujawnienie ukrytych zależności i mechanizmów, a z drugiej pokazuje braki w obszarze zarządzania. Zastosowanie CAF pozwala na 
ustalenie sposobów pracy, które powodują, że organizacja działa lepiej i skutecznie, co w rezultacie przyczynia się do kształtowania nowej 
kultury pracy opartej na rzetelności, profesjonalizmie oraz współpracy. Te same funkcje oferuje polski system funkcjonujący od lat pod nazwą 
PRI (Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego), który dodatkowo jest systemowo zintegrowany z poszczególnymi standardami w ramach kontroli 
zarządczej. Oba systemy mają podobne funkcjonalności, ale używa ich nadal niewielki procent jednostek samorządu. 
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º upowszechnienia wsparcia eksperckiego i wymiany dobrych praktyk dla jst zgłaszających potrzebę wsparcia 

(doradztwo m.in. w przygotowaniu projektów inwestycyjnych, pilotażowych, partnerskich, stosowania 

przepisów prawa pzp i innych ustaw); 

º podniesienia jakości decyzji administracyjnych poprzez upowszechnienie szkolenia decydentów, w pierwszej 

kolejności poprzez likwidację przeszkód prawnych w tym zakresie; 

º kształcenia liderów samorządowych w oparciu o dobre praktyki Akademii Liderów Samorządowych 

(wielokrotnej edycji studiów podyplomowych dla skarbników i sekretarzy, zwłaszcza z gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich) i inne; 

º upowszechnienia wśród samorządów narzędzia prognozowania finansowego w celu poprawy jakości 

zarządzania finansowego i utrzymania długookresowej równowagi finansowej, w tym upowszechnienia 

stosowania Systemu Zarządzania Budżetami JST Besti@; 

º podnoszenia kompetencji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówieo publicznych, w tym poprzez 

upowszechnienie dobrych praktyk, w szczególności w zakresie zamówieo odpowiedzialnych społecznie i 

„zielonych” zamówieo, zwiększanie popytu na innowacyjne rozwiązania w sektorze publicznym; 

º podnoszenia kompetencji w zakresie planowania przestrzennego, w tym poprzez upowszechnianie dobrych 

praktyk dotyczących wspólnego planowania inwestycji, rozbudowy i modernizacji sieci transportowych, 

wykorzystania terenów pod różne formy zabudowy, działalności gospodarczej, ochrony terenów, 

wykorzystania GIS w planowaniu przestrzennym. 

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Konsolidacja i wzmocnienie 

systemu zarządzania rozwojem; 

badanie kondycji administracji 

samorządowej przez ośrodki 

analityczne krajowe i regionalne; 

º Dostosowanie statystki publicznej 

do potrzeb monitorowania rozwoju 

miast i obszarów powiązanych 

funkcjonalnie 

º Wypracowanie procedury 

przygotowania zintegrowanych 

strategii rozwoju (gospodarczo-

społeczno-przestrzennych) na 

poziomie lokalnym i wojewódzkim 

w oparciu o uzgodniony System 

zarządzania rozwojem Polski; 

 

º Podniesienie kompetencji 

analitycznych poprzez współpracę 

jednostek analitycznych 

regionalnych ze sobą i z ośrodkiem 

krajowym;  

º Upowszechnienie analizy kosztów i 

korzyści; 

º Upowszechnienie stosowania 

narzędzi prognozowania 

finansowego w celu poprawy 

zarządzania finansowego i 

utrzymania długookresowej 

równowagi finansowej; 

º Upowszechnienie stosowania 

Systemu Zarządzania Budżetami JST 

Besti@
21

; 

 

º Nawiązywanie przez samorządy 

współpracy z regionalnymi 

jednostkami analitycznymi, 

korzystanie z analiz, ewaluacji, baz 

danych; 

º Upowszechnienie analizy kosztów i 

korzyści; 

º Podniesienie jakości decyzji 

publicznych poprzez 

upowszechnienie szkolenia radnych 

i innych decydentów; 

º Upowszechnienie stosowania 

narzędzi prognozowania 

finansowego w celu poprawy 

zarządzania finansowego i 

utrzymania długookresowej 

równowagi finansowej; 

º Upowszechnienie stosowania 

Systemu Zarządzania Budżetami JST 

Besti@; 

º Wypracowanie racjonalnego modelu funkcjonowania CWD w oparciu o istniejące instytucje publiczne;  

º Upowszechnienie zintegrowanego planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym 

º Promowanie i wdrażanie dobrych praktyk dotyczących planów zamówieo publicznych, zamówieo odpowiedzialnych 

społecznie i „zielonych” zamówieo oraz zamówieo innowacyjnych. 

                                                                 
21 Nowy nieobowiązkowy moduł służy jednostkom samorządu terytorialnego do wewnętrznych analiz różnych opcji Wieloletniej Prognozy Finansowej 
przed wybraniem jednej z nich jako formalnego projektu, który jest udostępniany RIO do oceny i przesyłany do rady gminy, powiatu, sejmiku. Dzięki temu 
każda z nowych, planowanych inwestycji może zostad przeanalizowana pod względem możliwych konsekwencji dla przyszłych dochodów i wydatków 
bieżących oraz majątkowych, przychodów oraz rozchodów. Zagregowany wynik jest automatycznie przenoszony na prognozę WPF w kolejnych latach – 
pokazując wpływ nowych przedsięwzięd na składniki wzorów wynikających z art. 242 i 243 Ustawy o finansach publicznych, czyli wpływ na zachowanie 
równowagi finansowej w zakresie wydatków bieżących w układzie wieloletnim.* **Czajkowski J. M., Potkaoski T., Proste wskaźniki finansowe do 
oszacowania możliwości realizacji w najbliższych latach przez JST nowych przedsięwzięd. Nowa funkcjonalnośd na platformie BeSTi@, w: Finanse 
Komunalne, 2016, 12, s. 20-50]. 
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3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym  

Zintegrowane podejście do rozwoju, uwzględniające powiązania funkcjonalne ponad granicami administracyjnymi 

gmin lub powiatów, wymaga, aby polityka regionalna oferowała i udoskonalała instrumenty pozwalające terytoriali-

zowad polityki publiczne. Powinna to czynid nie tylko przez współpracę między rządem a samorządem województ-

wa, ale także w skali lokalnej, ponadlokalnej, regionalnej, a nawet ponadregionalnej. Koncentracja polityki 

regionalnej na obszarach powiązanych funkcjonalnie sprzyja lepszemu pobudzaniu i mobilizowaniu lokalnych 

potencjałów. Wymaga również budowania sieci współpracy pomiędzy instytucjami, sektorami i samorządami. 

Zastosowanie takiego podejścia wprowadza nową jakośd w zarządzaniu rozwojem na poziomie lokalnym.  

Zasadniczą rolę w inicjowaniu i koordynowaniu działao rozwojowych pełni samorząd województwa. Rolą samorządu 

województwa jest stałe usprawnianie mechanizmów współpracy z samorządami lokalnymi i interesariuszami w granicach 

województwa, jak i z administracją sąsiednich województw w celu identyfikacji i wykorzystania potencjałów rozwoju.  

Współpraca ta powinna dotyczyd nie tylko „prymusów”, ale również samorządów bez doświadczenia współpracy. 

Działania w tym zakresie powinny uwzględniad nie tylko zachęcanie lokalnej administracji do współpracy w ramach 

obszarów powiązanych funkcjonalnie, ale również włączanie ich do decyzji podejmowanych na poziomie regionu. 

Dotyczy to zarówno etapu przygotowywania strategicznych dokumentów, monitorowania rozwoju, jak i ewaluacji 

podejmowanych działao. Lepsza koordynacja działao rozwojowych, umiejętnośd kreowania rozwiązao, integrowania 

interesariuszy wokół strategicznych celów i ukierunkowanie ich na osiąganie rezultatów przyczyni się do wzmacniania 

procesów współzarządzania i współodpowiedzialności zarówno w układzie horyzontalnym, jak i pomiędzy poziomami 

zarządzania. Lepsza współpraca i znajomośd problemów/potencjałów jst pozwoli samorządowi województwa trafnie 

posługiwad się takimi narzędziami polityki regionalnej, jak porozumienie terytorialne. Pozwoli również skuteczniej 

identyfikowad obszary strategicznej interwencji i efektywniej wykorzystywad dostępne środki finansowe. Szczególna 

jakośd relacji samorządu województwa z samorządami lokalnymi jest wymagana na obszarach o charakterze 

problemowym, zagrożonych marginalizacją. Powinny byd one włączane i zachęcane do oddolnego strategicznego 

planowania działao naprawczych. Współpraca z takimi samorządami wymaga działao animacyjnych i mentoringu z 

poziomu regionu i /lub sąsiadujących jst. Sąsiadujące ze sobą gminy, tworzące obszar powiązany funkcjonalnie i 

deklarujące chęd do wzajemnej współpracy, mogą w partnerstwie opracowad zintegrowaną strategię rozwoju 

ponadlokalnego i wspólnie zaplanowad i realizowad przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój i podniesienie 

konkurencyjności subregionu, a nie jedynie finansowanie projektów poszczególnych gmin. Z kolei miasta wojewódzkie 

wymagają często włączenia samorządu wojewódzkiego w działania integrujące zarządzanie miejskim obszarem powiązao 

funkcjonalnych.
22

  Przy pomocy mechanizmu wdrażania ZIT miasto i obszar powiązany z nim funkcjonalnie mogą 

realizowad wspólne przedsięwzięcia, co sprzyja wyjściu poza sztywne granice administracyjne jst i zapewnia większe 

możliwości oddziaływania projektów. Realizacja ZIT przekłada się na promowanie partnerskiego modelu współpracy 

różnych jednostek administracyjnych, zwiększeniu efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację 

zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i miejskich obszarów 

funkcjonalnych, a także zwiększaniu ich wpływu na kształt i sposób realizacji działao realizowanych na ich obszarze. 

Dla rozwoju regionalnego ważne jest promowanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi kategoriami miast 

oraz w ich obszarach powiązao funkcjonalnych. Zgodnie z zasadą współzarządzania i współodpowiedzialności za 

rozwój konieczne jest szersze włączenie w procesy planowania i realizacji działao rozwojowych podmiotów publicz-

nych, przedsiębiorców i ich organizacji, ruchów obywatelskich, organizacji pozarządowych. Mechanizmem wdraża-

nia funduszy strukturalnych ułatwiającym realizację projektów społeczności lokalnych jest RLKS. Mechanizm ten bę-

dzie kontynuowany w odniesieniu do projektów lokalnych angażujących organizacje pozarządowe i mieszkaoców.  

 Potrzeba wymiany wiedzy i doświadczeo oraz wspólnego wypracowywania rozwiązao w interesujących obszarach 

jest realizowana przez samorządy miast i ich partnerów m.in. poprzez PIM
23

, projekt Human Smart Cities
24

, a także 

inicjatywy międzynarodowe jak np. URBACT czy Agenda Miejska UE.  

Powiązane gospodarczo, społecznie i komunikacyjnie obszary odgrywają ważną rolę również na terenach przygra-

nicznych, gdzie celem polityki regionalnej (krajowej i europejskiej) jest zmniejszanie stopnia peryferyjności.
25

 Klu-

                                                                 
22 Strategiczne ustalenia sformalizowane w postaci strategii rozwoju ponadlokalnego lub mniej formalnego porozumienia determinują często możliwości sprawnego 
zarządzania portfelami powiązanych projektów, pozyskania środków na rozbudowę infrastruktury, sprawnej organizacji usług publicznych, znalezienia inwestorów czy też 
realizacji działań z zakresu wzmocnienia zasobów ludzkich. Koordynacja i integracja działań może przyczynić się do obniżenia kosztów jednostkowych usług publicznych, co 
wydaje się być istotne w kontekście obiektywnie wzrastających wydatków bieżących na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury drogowej, komunalnej czy społecznej 
oraz presji społeczności lokalnych na dalszy wzrost jakości usług, co wiąże się z dalszymi nakładami, a także koniecznością obsługi i spłaty zadłużenia. 
23 Jest to sieć miast – wolontariuszy na terenie kraju, umożliwiająca uczenie się od innych i promowanie wiedzy w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki 
miejskiej z wykorzystaniem instrumentu lokalnego partnerstwa zrzeszającego partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców. 
24 Projekt, który popularyzuje inteligentne rozwiązania w polskich miastach, kładzie również nacisk na wymianę doświadczeń i wiedzy między samorządami miejskimi.  
25 Do 2030 r. zmniejszy się stopień peryferyjności obszarów przygranicznych poprzez zwiększenie ich dostępności w relacjach wewnątrzkrajowych i międzynarodowych. 
Zwiększy się integracja obszarów leżących po obu stronach granicy z państwami należącymi do UE poprzez realizację wielopłaszczyznowej współpracy transgranicznej, co 
prowadzić będzie do stopniowego kształtowania transgranicznych obszarów funkcjonalnych. Obszary te sprawniej niż dotychczas wykorzystywać będą potencjał ludzki, 
środowiskowy, turystyczny, edukacyjny oraz kulturalny dla celów rozwojowych. 
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czowym kierunkiem interwencji polityki regionalnej w tym względzie będzie wspomaganie procesu integracji ob-

szarów przygranicznych z głównymi obszarami aktywności gospodarczej dzięki zapewnianiu rozwoju powiązao funk-

cjonalnych po obu stronach granicy. Ważna będzie w tym kontekście rozbudowa połączeo wyżej wymienionych ob-

szarów (w pierwszej kolejności zlokalizowanych w nich miast regionalnych) z najważniejszymi ośrodkami miejskimi 

położonymi po drugiej stronie granicy (zwiększy to również dostępnośd zza granicy), a także z centrum kraju.  

Sprawnej realizacji wspólnych przedsięwzięd o charakterze transgranicznym będą służyd zintegrowane strategie rozwoju 

lokalnego i ponadlokalnego, jeśli będą uwzględniad szanse rozwojowe wynikające z bliskości sąsiedniego kraju, a 

przygotowujące je samorządy zadbają o przeprowadzenie procesu uzgodnieo i konsultacji z partnerami po drugiej stronie 

granicy. Przygotowane w ten sposób, stałyby się bazą do planowania działao w ramach programów współpracy 

przygranicznej współfinansowanych z UE. 

Sposobem identyfikacji i kreowania nowych możliwości rozwoju dla regionu jest współpraca sąsiadujących regionów oraz 

współpraca z regionami europejskimi. Zintegrowane strategie ponadregionalne powinny powstawad z inicjatywy 

regionów i byd wynikiem uzgodnieo samorządów regionalnych, lokalnych oraz partnerów społeczno-gospodarczych w 

zakresie wspólnych celów i działao stwarzających dodatkowe możliwości rozwoju dla regionów biorących w nich udział.   

Obok współpracy regionów (głównie z północy kraju) w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego duże szanse 

rozwojowe dla polskich regionów stwarza nowa inicjatywa powołania Strategii Makroregionalnej UE dla Obszaru 

Karpat
26

. Przygotowany w ramach współpracy zainteresowanych krajów projekt Strategii przewiduje szereg przedsię-

wzięd i inicjatyw służących partnerskiej współpracy w oparciu o wyzwania i potencjały makroregionu Karpat. Zakłada się 

m.in. realizację kluczowego dla rozwoju gospodarczego Europy środkowo-wschodniej i południowej projektu transpor-

towego Via Carpatia, który po połączeniu z korytarzem Via Baltica udrożni transport z północy na południe Europy.  

Na wzmocnienie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju powinny złożyd się następujące działania: 

º inicjowanie i animowanie współpracy i partnerstwa w obszarach powiązao funkcjonalnych; rozwijanie powiązao 

i integracja funkcjonalna zarządzania obszarami wiejskimi i miejskimi na poziomie lokalnym i ponadlokalnym; 

º organizacja procesu uczenia się samorządów od siebie poprzez wymianę dobrych praktyk;  

º budowa kapitału społecznego poprzez wspieranie powstawania i rozwoju lokalnych organizacji społecznych, 

sieciowanie ich, wspieranie profesjonalizacji ich działania, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie potrzeby w tym 

zakresie są największe;  

º doskonalenie mechanizmów współpracy i partnerstwa ponadregionalnego i międzysektorowego (sektor publiczny, 

prywatny i pozarządowy); poprawa mechanizmów komunikacji międzyinstytucjonalnej; 

º stosowanie porozumienia terytorialnego jako sposobu uzgadniania i finansowania priorytetowych przedsięwzięd na 

poziomie ponadlokalnym i lokalnym; 

º budowanie sieci współpracy do realizacji wspólnych, zintegrowanych projektów wynikających ze współpracy 

transgranicznej oraz makroregionalnej; 

º wsparcie tworzenia powiązao sieciowych w skali krajowej i międzynarodowej oraz powiązao funkcjonalnych między 
miastami posiadającymi komplementarne zasoby lub komplementarną strukturę społeczną i gospodarczą; 

º Promowanie działao mających na celu szersze uczestnictwo miast w międzynarodowych inicjatywach (m.in. takich 
jak Urban Innovative Actions, URBACT, Agenda Miejska UE). 

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Dostosowanie form współpracy 

międzygminnej i powiatowej do 

potrzeb wspólnej realizacji 

i finansowania projektów oraz bardziej 

efektywnej realizacji usług publicznych; 

º Wypracowanie koncepcji i realizacja 

kontraktu i porozumienia 

terytorialnego; 

º Włączenie i wsparcie miast oraz ich 

związków  w inicjatywy skierowane  do 

º Inicjowanie i  animowanie 

współpracy i partnerstwa w 

obszarach powiązao 

funkcjonalnych (zapewnienie 

równowagi w partnerstwach o 

silnym ośrodku rdzeniowym i 

gminami na obrzeżu); 

º Stosowanie porozumienia 

terytorialnego jako zintegro-

wanego instrumentu polityki 

º Wspólne z innymi jst tworzącymi 

obszar powiązao funkcjonalnych 

opracowywanie  strategii rozwoju 

dla obszaru partnerstwa ( strategii 

rozwoju ponadlokalnego) i  

stosowanie porozumieo 

terytorialnych; 

º Nawiązywanie współpracy władz 

publicznych z lokalnymi 

instytucjami badawczymi w celu 

                                                                 
26 Polska zainicjowała prace nad makroregionalną strategią UE dedykowaną obszarowi Karpat. Ma ona docelowo obejmować 5 państw UE (Czechy, Polskę, Rumunię, 
Słowację i Węgry) oraz 3 państwa graniczące z UE (Mołdawię, Serbię i Ukrainę). Strategia pozwoli wydobyć potencjały regionów tworzących obszar Karpat i wykorzystać je 
dla zintensyfikowania rozwoju społeczno-gospodarczego tego makroregionu.  
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miast z poziomu UE, w tym 

partnerstwa Agendy Miejskiej UE, 

URBACT, UIA, Horyzont Europa; 

º Badanie mechanizmów współpracy 

między samorządami i efektywności 

rozwiązao w ramach obszarów 

powiązao funkcjonalnych  

º Wzmocnienie współpracy 

transgranicznej na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym zarówno na 

granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej 

UE. 

 

rozwoju wspierającego rozwój 

obszarów powiązao funkcjo-

nalnych w regionie;  

º Organizacja współpracy 

międzysektorowej (uczelnie-

biznes-instytucje publiczne-

organizacje pozarządowe) 

i między samorządowej 

(np. fora subregionalne); 

º Współpraca ponadregionalna 

i europejska, w tym w ramach 

programów Interreg; 

º Inicjowanie działao mających na 

celu doskonalenie umiejętności 

liderów samorządowych; 

º Organizacja wsparcia doradcze-

go dla samorządów lokalnych. 

zapewnienia zaplecza 

intelektualnego i eksperckiego; 

º Wdrażanie metod partycypacji 

publicznej, powstawania i rozwoju 

działalności organizacji 

pozarządowych, zachęty do 

profesjonalizacji ich 

funkcjonowania, w tym podmiotów 

ekonomii społecznej; 

º Uczestniczenie w różnych formach 

sieciowania samorządów (np. 

Partnerskiej Inicjatywie Miast w 

programach Interreg; 

º Korzystanie z doradztwa w ramach 

CWD.  

 

3.3 Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych  

Istotnym zadaniem paostwa jest stworzenie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych do rozwoju wysokiej 

jakości usług publicznych w celu podniesienia poziomu jakości życia. Sposób dostarczania usług publicznych będzie się 

różnił w zależności od struktury demograficznej, przestrzennej, kondycji finansowej jst. Optymalizacja kosztów i 

podniesienie efektywności są możliwe poprzez współpracę samorządów, w szczególności w ramach obszarów powiązao 

funkcjonalnych. Współpraca na rzecz integracji świadczenia i optymalizacji sposobu dostarczania usług powinna 

obejmowad nie tylko sąsiadujące jst, ale włączad również organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz 

innych interesariuszy.  

Samorządy powinny poprawid mechanizmy komunikacji z mieszkaocami oraz zagwarantowad partycypacyjny sposób 

wypracowywania strategii realizacji usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwao mieszkaoców. Zadaniem rządu jest 

udoskonalenie na ścieżce legislacyjnej istniejących form współpracy pomiędzy sektorami i samorządami, tak aby możliwa 

była koordynacja, a docelowo integracja świadczenia usług realizowanych przez kilka samorządów. Obecnie 

funkcjonująca forma stowarzyszenia gmin - niewystarczająca do potrzeb wspólnej realizacji i finansowania projektów i 

dostarczania usług - zostanie odpowiednio zmodyfikowana. 

W przypadku usług społecznych rekomenduje się dążenie do zwiększenia dostępności i jakości usług w wyniku przejścia z 

usług instytucjonalnych na usługi świadczone w społeczności lokalnej (deinstytucjonalizacja usług). Większe włączenie 

podmiotów ekonomii społecznej, wielofunkcyjnych gospodarstw rolnych, innowacyjnych startupów w dostarczanie usług 

na poziomie lokalnym może przyczynid się do rozwoju kapitału społecznego, który warunkuje integrację społeczną i 

partycypację obywatelską, a jednocześnie zapewnia większą dostępnośd usług.  

Rozwiązywanie realnych problemów społecznych, ochrony środowiska, edukacyjnych wiąże się z koniecznością 

poszukiwania i zastosowania innowacyjnych rozwiązao. Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów 

innowacji społecznych uczą, że nie wystarczy wypracowad innowację, ale należy znaleźd skuteczny sposób wprowadzenia 

jej w życie. Innowacje powinny byd elementem planowania strategicznego w obszarze większym niż jedna gmina, gdzie 

ich zastosowanie powiązane jest z analizą finansową, możliwością przełożenia na specyfikację zamówienia publicznego, 

analizą korzyści dla biznesu, administracji, społeczeostwa. Ważne jest, aby samorządy mogły udostępniad swoje 

rozwiązania innym samorządom poprzez różne platformy wymiany doświadczeo, czy doradztwo. Podobnie ważne jest, by 

badały skutecznośd zastosowanych rozwiązao poprzez monitoring jakości usług.    

Decyzje podejmowane w jst w zakresie nakładów inwestycyjnych i sposobu dostarczania usług publicznych powinny byd 

oparte na wiedzy. Ogólnokrajowy SMUP, przyniesie wiele korzyści. System ten ma umożliwid rzetelne porównania 

między jednostkami publicznymi, a tym samym pozwolid na debatę z mieszkaocami i opieranie decyzji władz publicznych 

różnych szczebli i podmiotów prywatnych na rzetelnych informacjach. Dzięki pozyskanym z systemu monitorowania 

rzetelnym informacjom zmniejszy się ryzyko podejmowania nietrafionych decyzji. Oprócz korzystania z dostępnych 

informacji statystycznych samorządy powinny rozwijad kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami 

monitorowania usług publicznych, badania ich jakości oraz satysfakcji odbiorców w skali lokalnej.  

Włączanie obywateli w planowanie, realizację i ocenę usług poprzez stworzenie możliwości artykułowania  potrzeb i 

proponowania własnych rozwiązao to ważny element optymalizacji świadczenia usług i podnoszenia jakości życia. 

Konieczne jest rozwijanie i wykorzystanie w tym celu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

ułatwiających komunikację z mieszkaocami.  
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Finansowanie usług publicznych wymaga upowszechnienia korzystania z instrumentów inżynierii finansowej oraz 

możliwości, jakie niesie ze sobą partnerstwo publiczno-prywatne. Kolejną z alternatywnych form finansowania inwestycji 

mogą byd obligacje społeczne, oparte na mechanizmie płatności za rezultat. W mechanizmie tym pieniądze wypłacane są 

nie za samo wykonanie zadania, ale dopiero za osiągnięcie rezultatu.  

Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym powinna obejmowad: 

º wprowadzenie powszechnego ogólnokrajowego systemu monitoringu usług publicznych udostępniającego dane na 

temat kluczowych usług publicznych świadczonych na odpowiednim poziomie jst; 

º upowszechnienie wśród samorządów dostępnych, przetestowanych narzędzi monitoringu jakości usług publicznych i 

jakości życia oraz stosowanie zachęt do regularnego monitorowania tej sfery; 

º włączenie mieszkaoców w proces oceny jakości życia i jakości usług publicznych, badania potrzeb oraz dostarczania 

usług publicznych lokalnie;  

º wykorzystanie danych z monitorowania jakości usług publicznych na poziomie lokalnym w krajowej bazie statystyki 

publicznej służącej standaryzacji usług oraz benchmarkingowi, czyli porównywaniu jakości świadczonych usług z 

podmiotami uznanymi za najlepsze w danej dziedzinie;koordynację działao sąsiadujących jst w zakresie planowania i 

dostarczania usług, integracja ich świadczenia; 

º promowanie przez rząd i samorządy województw efektywnych modeli współpracy pomiędzy samorządami i sekto-

rami w obszarach powiązao funkcjonalnych w zakresie koordynacji i integracji zarządzania usługami publicznymi; 

º adaptację dobrych praktyk w zakresie podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, w tym innowacyjnych 

sposobów świadczenia usług i uspołecznionych procesów monitoringu ich jakości;  

º promocję ekonomii społecznej jako jednego ze źródeł innowacyjności w realizacji usług publicznych na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

º wypracowanie rozwiązao prawnych odpowiadających aktualnym potrzebom i pozwalających jst lepiej koordynowad, 

a tam gdzie będzie to efektywne ekonomicznie - integrowad dostarczanie usług publicznych.  

Obszary współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Budowa zlokalizowanego w GUS 
systemu monitorowania usług 
publicznych; rozbudowa systemu o 
wskaźniki społeczne; 

º Dostosowanie formy współpracy 
międzygminnej i powiatowej do 
potrzeb wspólnej realizacji 
i finansowania projektów i 
dostarczania usług (m.in. wspólne 
dostarczanie usług przez kilka jst 
przy wykorzystaniu różnych 
rozwiązao prawnych); 

º Zachęty dla samorządów, aby we 
współpracy z mieszkaocami, 
wypracowały lokalne standardy 
usług publicznych; 

º Opracowanie krajowej strategii 
deinstytucjonalizacji usług 
opiekuoczych. 

º Współpraca samorządów 
wojewódzkich z samorządami 
lokalnymi w celu upowszechniania 
wśród nich narzędzi monitoringu 
jakości usług publicznych i ich 
wykorzystania w planowaniu 
strategicznym;  

º Upowszechnienie dostępnych 
narzędzi monitoringu jakości usług 
publicznych wśród samorządów 
wojewódzkich; 

º Upowszechnienie dostępnych 
narzędzi monitoringu jakości usług 
publicznych w samorządach 
lokalnych; 

º Włączenie do procesu monitowania 
jakości usług lokalnych organizacji 
społecznych i samych mieszkaoców; 

º Upublicznianie efektów monitoringu; 

º Wspólne planowanie i dostarczanie 
usług publicznych w obszarach 
powiązanych funkcjonalnie 
(integracja świadczenia usług); 

º Wymiana dobrych praktyk między jst 
w zakresie wdrażania innowacji 
w sposobie dostarczania usług;  

º Wspieranie rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej świadczących 
usługi publiczne; 

º Poprawa dostępności usług 
społecznych świadczonych w ramach 
społeczności lokalnej (zamiast usług 
instytucjonalnych) i wzmacnianie 
potencjału lokalnych społeczności do 
samodzielnego świadczenia usług; 

3.4 Efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej 

Źródłem finansowania polityki rozwoju w Polsce są w znaczącej mierze środki pochodzące z EFSI. Decentralizacja 

interwencji strukturalnej na poziom województw stanowi istotny czynnik wpływający na jakośd realizowanej 

polityki regionalnej.  

Jednak zasady, którymi kieruje się europejska polityka spójności nie są stosowane w przypadku wdrażanych polityk 

sektorowych finansowanych ze źródeł krajowych. Powstał w ten sposób dualny system finansowania i realizacjipolityki 
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rozwoju, który wpływa na zachowania wszystkich podmiotów uczestniczących niezależnie od szczebla - na poziomie 

centralnym, regionalnym i lokalnym, jak również ostatecznych odbiorców tej polityki, czyli mieszkaoców. 

Przezwyciężenie tego dualizmu może nastąpid poprzez budowę spójnego systemu finansowania polityki rozwoju oraz sto-

sowanie przez wszystkich aktorów systemu, w szczególności dysponentów, niezależnie od źródeł finansowania, jedno-

litych zasad. Jest to istotne wyzwanie zarówno dla rządu, jak i samorządów w Polsce i wymaga intensywnej współpracy 

pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania na rzecz wypracowania i przyjęcia adekwatnego systemu w tym zakresie. 

Inwentaryzacja wszystkich dostępnych publicznych źródeł finansowania oraz instrumentów wsparcia przedsięwzięd 

rozwojowych dotycząca zarówno podstaw prawnych, skali środków przeznaczanych na poszczególne instrumenty, jak i 

zasad ich dystrybucji, pozwoli lepiej ukierunkowad wydatkowanie środków publicznych, uniknąd rozproszenia wsparcia, 

kreowania fragmentarycznych rozwiązao, jak również konkurowania instrumentów.  

W celu utworzenia efektywnego i spójnego systemu finansowania polityki rozwoju zostaną podjęte następujące 

działania: 

º Analiza zakresu zadao własnych poszczególnych szczebli jst i adekwatności środków, jakimi one dysponują. Pomoże 

to określid, które z tych zadao powinny byd realizowane wyłącznie z wykorzystaniem środków własnych jst, a które z 

udziałem finansowania zewnętrznego. Dotyczy to również finansowania pozyskanego na rynku bankowym, w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego, emisji obligacji lub inwestycji kapitałowych w samorządowe spółki. 

Zostanie dokonany przegląd dotacji celowych oraz innych form wsparcia (np. subwencja) na zadania z zakresu 

polityki rozwoju realizowane przez jst, w szczególności zadania własne, pod kątem możliwości ich przeformułowania 

i lepszego dopasowania do rzeczywistych potrzeb samorządów;  

º Przegląd systemu korekcyjno-wyrównawczego i redystrybucji środków publicznych z poziomu krajowego do 

budżetów jst pod kątem alokacji terytorialnej i zgodności z celami polityki regionalnej paostwa. W wyniku przeglądu 

zostanie opracowany zmodyfikowany system wyrównywania dochodów jst, który pozwoli na lepsze ukierunkowanie 

środków, uwzględniające potrzeby wydatkowe związane z realizacją zadao publicznych w jst o niskim potencjale 

dochodowym. Opracowanie systemu umożliwi również wzmocnienie motywacji większych jst do aktywnego 

pozyskiwania dodatkowych dochodów i do ograniczenia stałych obciążeo wydatkowych.  

º Ocena adekwatności istniejących instrumentów wsparcia i zasad ich dystrybucji. W przypadku niezaadresowania 

danego obszaru potrzeb odpowiednim instrumentem konieczne jest podjęcie działao w celu jego opracowania i 

wdrożenia.  

º Wzmacnianie mechanizmów umożliwiających ocenę skali wsparcia inwestycji z krajowych środków publicznych w 

ujęciu przedmiotowym, podmiotowym i terytorialnym na wzór narzędzi stosowanych do monitorowania środków w 

ramach polityki spójności. Analogicznie do rozwiązao, jakie obowiązują w zakresie środków UE, efektywnośd 

finansowania z krajowych środków publicznych powinna podlegad nie tylko kontroli (jak to się dzieje obecnie), ale 

również ewaluacji. Badania efektywności wsparcia udzielanego z krajowych środków publicznych mają charakter 

jednostkowy, w efekcie wiele instrumentów wsparcia i zasady ich udzielania funkcjonują na niezmienionych 

zasadach od wielu lat. W celu zapewnienia mechanizmów wzmacniania efektywności systemu finansowania ze 

środków publicznych powinny zostad wzmocnione procedury wdrażania rekomendacji z analiz i ewaluacji; 

º Wypracowanie systemu nastawionego na rezultaty udzielanego wsparcia. Wsparcie udzielane z krajowych środków 

publicznych powinno uwzględniad dobre praktyki i doświadczenia płynące z realizacji interwencji z udziałem środków 

UE.  

º Wypracowanie mechanizmów finansowania, angażujących środki pochodzące z różnych źródeł, 

łagodzących skutki zmniejszającego się wsparcia ze środków UE. Mimo utrzymania współfinansowania 

rozwoju regionalnego ze środków EFSI niezbędne wydają się zmiany oraz nowe mechanizmy wsparcia 

angażujące środki UE, ale z większym wykorzystaniem finansów pochodzących z innych źródeł.  Regiony powinny 

w większym stopniu uzupełniad finansowanie swojej polityki rozwoju z innych źródeł niż budżet polityki 

spójności. Wspierany będzie w regionach rozwój potencjału umożliwiający ubieganie się o środki z 

programów zarządzanych centralnie przez KE. Osobne działania podjęte zostaną w kierunku systemowej 

aktywizacji spółek przemysłowych/spółek skarbu paostwa i jednostek B+R w zakresie aplikowania do 

programów zarządzanych centralnie przez KE. Kontynuowane będą działania służące podniesieniu jakości 

projektów przygotowywanych przez jst, jednocześnie - w uzasadnionych przypadkach - niewykluczone 

będzie wsparcie jst w finansowaniu wkładu własnego w projektach realizowanych z udziałem środków 

europejskich. Zagospodarowanie środków wycofanych z instrumentów inżynierii finansowej uruchomionych w 

programach operacyjnych w latach 2007-2013 oraz instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej uruchomionych w 

programach operacyjnych w latach 2014-2020 w formie wsparcia zwrotnego. Środki te  uzupełnią niedobory 
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finansowe wynikające ze zmniejszenia budżetu polityki spójności, ale ich efektywnośd zależy od zastosowania 

mechanizmów zapobiegających duplikowaniu instrumentów wsparcia z różnych źródeł. Dysponentem środków 

wycofanych z instrumentów inżynierii finansowej i instrumentów finansowych dwóch kolejnych perspektyw 

alokowanych w krajowych programach operacyjnych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Z uwagi 

na możliwośd wykorzystania potencjału i zasobów już istniejących w wyspecjalizowanych podmiotach 

nadzorowanych przez sektor rządowy, środki na realizację instrumentów finansowych będą przekazywane w 

zarządzanie tym właśnie podmiotom i to one będą udzielały wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców. Zakłada się, 

że kluczową rolę odegrają tu podmioty działające w ramach Grupy PFR, w szczególności BGK, jak również – w 

przypadku projektów środowiskowych – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

º Współpraca z sektorem prywatnym, w tym bankowym, w celu angażowania środków tego sektora, tak by poprzez 

partycypację w inwestycjach publicznych zwiększad nakład środków prywatnych (m.in. PPP) na finansowanie 

rozwoju;  

º Zwiększanie zakresu finansowania zwrotnego w inwestycjach publicznych przy jednoczesnym ograniczaniu skali 

finansowania bezzwrotnego (subwencje, dotacje). Głównym powodem wzmocnienia pozycji finansowania 

zwrotnego jest wielkośd zasobów możliwych do przeznaczenia na ten cel niewspółmierna do skali potrzeb. Głównym 

celem zaś – jak największa kwota środków angażowana w finansowanie przedsięwzięd, przy jednoczesnej 

maksymalizacji efektów mnożnikowych i dźwigni.  

º Kontynuacja tworzenia na poziomie regionalnym przez zarządy województw wyspecjalizowanych instytucji 

finansujących działania rozwojowe, tzw. RFR, w celu integracji zasobów i koordynacji systemu w obszarze wsparcia 

zwrotnego. Na poziomie RFR będą budowane kompetencje w zakresie bezpośredniego udzielania wsparcia w formie 

zarówno pomocy zwrotnej jak i instrumentów finansowych, a także nowych form finansowania jakimi są 

partnerstwo publiczno-prywatne czy emisja obligacji. Zasadne jest również wyposażenie samorządów województw 

w wiedzę co do wsparcia kapitałowego, dlatego w regionalnych funduszach rozwoju należy rozwijad również 

kompetencje w tym zakresie. Zarządy województw będące dysponentami znacznej kwoty środków w systemie 

wsparcia zwrotnego (większośd środków w formie instrumentów finansowych w okresie 2007-2013, jak również 

2014-2020 jest realizowana w ramach regionalnych programów operacyjnych) są odpowiedzialne za koordynację 

wsparcia zwrotnego ze środków publicznych oferowanego w regionach.  

Dziedziny współpracy i współdziałania rządu i jst 

Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

º Przegląd zadao własnych 
poszczególnych szczebli jst oraz 
zadao zleconych z zakresu 
administracji rządowej pod kątem 
jasnego podziału zadao między jst 
oraz dostosowania ich do 
dochodów  

º Nowelizacja ustawy o dochodach 
jst i innych właściwych ustaw 

º Wsparcie stosowania PPP, w tym 
wdrożenie systemu instrumentów 
finansowych na rzecz 
przygotowania inwestycji w 
formule PPP i upowszechnienie 
dobrych praktyk 

º Przygotowanie uzupełniającej się 
oferty pomocy zwrotnej, 
instrumentów finansowych, dotacji 
na potrzeby inwestycji publicznych; 
zwiększenie udziału finansowania 
zwrotnego w inwestycjach 
publicznych 

º Budowa spójnego i efektywnego 
systemu finansowania zwrotnego  

º Przygotowanie regionalnych strategii 
inwestycyjnych i baz inwestycji w 
formule PPP 

º Utworzenie przez zarządy 
województw (tam, gdzie jeszcze nie 
istnieją) regionalnych funduszy 
rozwoju posiadających kompetencje w 
zakresie pomocy zwrotnej, 
instrumentów finansowych, emisji 
obligacji, wsparcia kapitałowego  

º Koordynacja i konsolidacja funduszy 
poręczeniowych i pożyczkowych oraz 
rozszerzenie profilu ich działalności o 
wsparcie zwrotne dla jst 

º Opracowanie zasad współpracy i 
podpisanie porozumieo trójstronnych 
dotyczących wzmacniania kompetencji 
samorządów województw do 
finansowania rozwoju w formie 
wsparcia zwrotnego pomiędzy 
ministrem właściwym ds. rozwoju 
regionalnego, właściwy zarząd 
województwa i BGK 

º Identyfikacja i przygotowanie 
inwestycji w formule PPP 

º Przygotowanie wieloletnich 
planów inwestycji ze wskazaniem 
różnych źródeł finansowania i 
koordynacja realizacji inwestycji 

º Podnoszenie potencjału 
podmiotów aplikujących do 
programów zarządzanych przez KE  
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SYSTEM REALIZACJI KSRR 

System realizacji KSRR służy wdrożeniu zasad oraz celów polityki regionalnej do 2030 r. Realizacja kompleksowej 

interwencji publicznej wiąże się ze sprawnie funkcjonującymi podmiotami publicznymi na różnych poziomach 

zarządzania - określeniem ich zadao, wzajemnych relacji czy odpowiedzialności związanych z zarządzaniem 

rozwojem. Jednocześnie realizacja celów polityki regionalnej niesie za sobą koniecznośd wyposażenia 

poszczególnych podmiotów w podstawowe instrumenty wykonawcze i mechanizmy, w tym rozwiązania prawno-

legislacyjne i instytucjonalne służące realizacji potrzeb rozwojowych danego terytorium. Kluczową rolą jest lepsze 

skoordynowanie całości interwencji publicznej (resortowych polityk sektorowych) adresowanej do poszczególnych 

obszarów przy wykorzystywaniu różnych źródeł finansowania.  

W systemie wdrażania KSRR wykorzystuje się wnioski oraz doświadczenia z istniejących rozwiązao (dalsze 

doskonalenie formuły kontraktu terytorialnego) i dobre praktyki w zakresie wieloletniego programowania 

interwencji publicznej, koordynowania różnych instrumentów, monitorowania i ewaluacji oraz współpracy. Nowymi 

elementami systemu są rozwiązania instytucjonalne, które wynikają z przebudowy systemu zarządzania rozwojem 

kraju (m.in. wprowadzenie Podkomitetu ds. wymiaru terytorialnego w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. 

Polityki Rozwoju)
 27

. Obok zwiększenia terytorialnego oddziaływania sektorowych programów rozwoju w OSI 

określonych w KSRR dla realizacji celów niezbędne są większe zachęty do współpracy i włączenia w główny nurt 

polityki regionalnej podmiotów niepublicznych (środowiska biznesu, środowiska naukowego) oraz zaangażowanie 

społeczeostwa obywatelskiego.  

 

 

Zasadnicze elementy systemu realizacji KSRR zostały przedstawione w następujących blokach: 

 Instytucje –  podmioty mające wpływ na realizację polityki regionalnej: administracja rządowa na poziomie 

centralnym i wojewódzkim oraz samorządy regionalne ; ponadto partnerzy społeczni i gospodarczy oraz 

instytucje finansujące rozwój,  

 Mechanizmy uzgodnieo między stroną rządową i samorządową, zapewniające skutecznośd działao i ich 

koordynację, 

 Dokumenty programowe polityki regionalnej - krajowe i regionalne,  

 Formy wsparcia finansowego, kierowane do beneficjentów,  

 Źródła finansowania polityki regionalnej. 

(...) 

Samorząd lokalny prowadzi politykę rozwoju na poziomie powiatowym i gminnym i odpowiada za dostarczanie 

podstawowych usług publicznych przypisanych mu ustawowo. Większa odpowiedzialnośd samorządu lokalnego 

powinna się wyrażad we wzroście aktywności w sferze gospodarczej, przełamywaniu barier we współpracy między 

sąsiednimi samorządami oraz poprawie dialogu z partnerami niepublicznymi (przedsiębiorcami, mieszkaocami, 

partnerami społecznymi). Wartością dodaną silniejszego zaangażowania lokalnych społeczności i innych kluczowych 

interesariuszy w rozwój lokalny jest skuteczniejsze planowanie strategiczne i efektywniejsza realizacja działao 

rozwojowych oraz ich ocena. W związku z tym samorząd lokalny: 

• pobudza i wspiera inicjatywy służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu na szczeblu lokalnym, 

w szczególności inicjuje na szczeblu lokalnym partnerską współpracę w celu właściwego programowania i 

realizacji wsparcia, 

                                                                 
27 System zarządzania rozwojem Polski przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2018 r.  
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• realizuje zadania w zakresie identyfikacji priorytetów rozwojowych, w konsultacjach z lokalnymi 

partnerami społeczno-gospodarczymi i sąsiednimi samorządami (pojedyncza gmina może przygotowad 

strategię rozwoju lokalnego lub gminy/powiaty sąsiadujące powiązane ze sobą funkcjonalnie na terytorium 

stanowiącym zwarty układ terytorialny charakteryzujących się wspólnymi dla jednostek uwarunkowaniami 

społecznymi i gospodarczymi - mogą opracowad w wybranym zakresie wspólną strategię zwaną strategią 

rozwoju ponadlokalnego, które to strategie są spójne z celami strategicznymi określonymi w strategii 

rozwoju województwa),  

• uczestniczy w procesie przygotowywania i zawierania porozumieo terytorialnych i kontraktów 

sektorowych w zakresie przedsięwzięd realizowanych przez samorząd lokalny, 

• animuje i wspiera współpracę między samorządami, partnerami społecznymi, mieszkaocami, 

przedsiębiorcami w zakresie działao opartych o kapitał społeczny (np. usługi o charakterze publicznym), 

• inicjuje współpracę z sąsiadującymi gminami, tworzącymi obszar powiązao funkcjonalnych deklarującymi 

chęd wzajemnej współpracy w celu koordynacji realizacji ich zadao publicznych w zakresie prowadzenia 

polityki rozwoju.  

(...) 

2. Mechanizmy uzgodnieo rządu z samorządem terytorialnym   

Zwiększenie skuteczności paostwa w osiąganiu celów związanych z rozwojem terytorialnie zrównoważonym i 

społecznie wrażliwym wymaga z jednej strony dostosowania interwencji publicznej do specyficznych potrzeb i 

potencjałów rozwojowych danego obszaru, z drugiej zaś podniesienia potencjału absorpcyjnego jst. Z tego względu 

istotne jest wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności kluczowych interesariuszy i ich skłonności do 

partnerskiej współpracy na rzecz  powodzenia realizacji działao rozwojowych.  

Zintegrowane podejście terytorialne stanowiące jedną z kluczowych zasad krajowej polityki regionalnej oznacza 

dążenie do maksymalizowania korzyści związanych z wdrażaniem palety dostępnych instrumentów i mechanizmów 

rozwojowych, oddziałujących terytorialnie, poddanych systematycznej analizie i ocenie wpływu na różne typy 

obszarów, w których są wdrażane.  

Biorąc powyższe pod uwagę, głównymi mechanizmami, które wzmacniają współpracę i zintegrowane podejście do 

rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym są: kontrakt terytorialny i porozumienie 

terytorialne. 

Kontrakt terytorialny: programowy i sektorowy 

Doświadczenia z realizacji kontraktu terytorialnego wskazują na koniecznośd usprawnienia i urealnienia 

dotychczasowej jego formy, poprzez odejście od modelu jednego kontraktu dedykowanego właściwemu 

regionowi - wprowadza się możliwośd zawarcia przez samorząd województwa kilku typów kontraktu terytorialnego 

– kontraktu programowego oraz kontraktów sektorowych. 

Kontrakt programowy to mechanizm uzgodnieo pomiędzy rządem a samorządem województwa stanowiący 

zobowiązanie stron do realizacji zadao, ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku 

do określonego w nim terytorium. Umowa pomiędzy stronami określa zasady, kierunki i warunki dofinansowania 

programu operacyjnego służącego realizacji umowy partnerstwa na lata 2021-2027 przygotowanego przez zarząd 

województwa, w tym przedsięwzięcia priorytetowe realizowane w tym programie. Rezultaty ustaleo w kontrakcie 

zdecydują o wielkości i ukierunkowaniu alokacji danego regionalnego programu operacyjnego. 

Kontrakt może wskazywad w wybranych obszarach zidentyfikowane przedsięwzięcia dla krajowych programów 

operacyjnych, tj. projektów pozakonkursowych.  

Podmioty uczestniczące w przygotowaniu i realizacji kontraktu programowego: 

a) minister właściwy ds. rozwoju regionalnego – koordynuje przygotowanie i realizację na poziomie krajowym 

kontraktu programowego, 

b) samorząd województwa – koordynuje przygotowanie i realizację na poziomie regionalnym kontraktu 

programowego. 

Kontrakt programowy swym zakresem nie wykracza poza obszar województwa i powinien uwzględniad specyficzne 

potrzeby wskazanych na poziomie krajowym lub regionalnym OSI.  
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Kontrakt sektorowy to mechanizm uzgodnieo pomiędzy ministrem właściwym ze względu na zakres objęty kontraktem 

sektorowym, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a zarządem województwa/zarządami województw, 

określający zasady realizacji programów rozwoju przygotowywanych przez właściwych ministrów w zakresie interwencji 

ukierunkowanej terytorialnie w regionie. Jest mechanizmem fakultatywnym, niezwiązanym ze środkami UE, który może 

byd wykorzystany do uzgadniania realizacji wybranych sektorowych programów rozwoju w zakresie interwencji 

ukierunkowanej terytorialnie w regionach. W przypadku każdego programu rozwoju przygotowywanego przez ministra 

właściwego, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w opinii o zgodności ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju wskazuje, czy i w jakim zakresie interwencja ma wymiar terytorialny istotny z punktu widzenia krajowej 

strategii rozwoju regionalnego.  

Kontrakt sektorowy będzie służył uzgodnieniu z przedstawicielami zarządów województw zakresu i sposobu realizacji 

programu rozwoju w odniesieniu do tzw. części terytorialnej, jeśli taka zostanie wyodrębniona w programie rozwoju. 

Ustalenia kontraktu sektorowego, w formie umowy, będą więc stanowiły uszczegółowienie systemu realizacji danego 

programu rozwoju w odniesieniu do interwencji ukierunkowanej terytorialnie. 

Warunkiem zawarcia kontraktu sektorowego jest zagwarantowanie wkładu finansowego na realizację przedsięwzięd 

przewidzianych do realizacji w części ukierunkowanej terytorialnie właściwego programu rozwoju,  zarówno po stronie 

rządowej jak i samorządowej. Kontrakt sektorowy jest podpisywany przez wszystkie strony uczestniczące w negocjacjach. 

Podmioty uczestniczące w przygotowaniu i realizacji kontraktu sektorowego: 

a) minister właściwy – przygotowuje program rozwoju, w którym jest wydzielony zakres interwencji 

ukierunkowanej terytorialnie, przygotowuje projekt kontraktu sektorowego we współpracy z ministrem 

właściwym ds. rozwoju regionalnego, a następnie uczestniczy w negocjacjach z samorządem województwa 

zakresu kontraktu sektorowego, zapewni wkład finansowy po stronie rządowej, 

b) minister właściwy ds. rozwoju regionalnego – opiniuje projekt programu rozwoju w zakresie zgodności ze 

średniookresową strategią rozwoju kraju, współpracuje z ministrem właściwym przy przygotowaniu projektu 

kontraktu sektorowego,  negocjuje z samorządem województwa zakres kontraktu sektorowego przy udziale 

ministra właściwego, 

c) samorząd województwa – koordynuje przygotowanie, negocjacje i realizację kontraktu sektorowego na 

poziomie regionalnym, jest odpowiedzialny za współpracę z samorządem lokalnym i włączanie jst w realizację 

kontraktu sektorowego, zapewni wkład finansowy po stronie samorządowej, w tym środki z budżetu 

województwa na współfinansowanie. 



36 

 

 

Formuła i zakres kontraktu  programowego i sektorowego zostanie określona przez ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego w oddzielnym dokumencie implementacyjnym.  

Porozumienia terytorialne 

Porozumienie terytorialne ma na celu lepszą integrację działao rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych z poziomu 

lokalnego lub regionalnego, uwzględniających specyficzne uwarunkowania terytorialne
28

. Podstawą dla określania 

zakresu tematycznego porozumienia terytorialnego jest strategia rozwoju ponadlokalnego, strategia rozwoju gminy lub 

plany działao, odzwierciedlające m. in. oddolne inicjatywy rozwojowe. Ma ono służyd przede wszystkim uzgadnianiu 

interwencji istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych.  

Porozumienie terytorialne to mechanizm uzgodnieo pomiędzy zarządem województwa albo ministrem właściwym do 

spraw rozwoju regionalnego a lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Określa ono kierunki 

rozwoju lub przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnej jednostki samorządu 

terytorialnego objętej porozumieniem. Stronami porozumienia terytorialnego może więc byd zarząd województwa i 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie danego województwa (gmin, powiatów, 

związków i porozumieo międzygminnych lub stowarzyszeo gmin). Zakłada się również możliwośd zawierania 

porozumienia terytorialnego z przedstawicielami samorządu lokalnego przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego w przypadku, gdy uzasadnia to zakres interwencji wskazany w krajowej strategii rozwoju regionalnego. 

Wypracowanie przez przedstawicieli samorządów zestawu przedsięwzięd wskazanych w porozumieniu terytorialnym 

powinno odbywad się z zaangażowaniem partnerów społeczno-gospodarczych, stowarzyszeo i organizacji 

pozarządowych, środowiska naukowo-akademickiego, podmiotów prywatnych i innych partnerów zaangażowanych w 

rozwój lokalny. Dzięki zastosowaniu podejścia partycypacyjnego w procesie programowania strategicznego i wdrażania 

interwencji możliwe jest lepsze rozpoznanie przewag lokalnego potencjału i przezwyciężenie barier rozwojowych i 

problemów społeczno-gospodarczych danego obszaru. Stosowanie takiego podejścia w perspektywie prowadzi do 

wzmacniania tożsamości lokalnej wspólnoty i integracji społecznej.  

Istotnym efektem porozumienia terytorialnego będzie wzmacnianie zdolności instytucjonalnej jst szczebla lokalnego do 

skutecznego zarządzania procesami rozwojowymi. jst, które nie będą posiadały zdolności instytucjonalnych ani doświad-

czeo we współpracy z innymi jst oraz przygotowaniu dokumentów strategicznych będą mogły uzyskad wsparcie ze strony 

samorządu województwa lub ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w formule działania CWD (szerzej: Cel 3) 

                                                                 
28 Idea porozumienia terytorialnego bazuje na doświadczeniach władz samorządowych, np. woj. zachodniopomorskiego w zakresie Kontraktu 
Samorządowego, woj. lubelskiego - Strategiczne Inwestycje Terytorialne, woj. małopolskiego – Suberegionalny Program Rozwoju (SPR). 
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Formuła i zakres porozumienia terytorialnego zostanie określona przez ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w oddzielnym dokumencie implementacyjnym.  

3. Dokumenty programowe polityki regionalnej  

Częśd dotychczasowych instrumentów realizacji polityki regionalnej ma swoje źródło w polityce spójności. Tym 

samym zawiera w wymiarze programowym, jak i prawnym rozwiązania przewidziane w systematyce UE. 

Interwencja polityki regionalnej jest przede wszystkim realizowana poprzez programy operacyjne, w szczególności 

regionalne programy operacyjne, zarządzane przez samorządy województw, zarządzany centralnie program 

operacyjny dedykowany Polsce Wschodniej, a po roku 2020 także Program ponadregionalny skierowany do 

najsłabszych gospodarczo obszarów (Program 2020+) oraz programy Interreg, w tym na zewnętrznych granicach 

lądowych UE. Pozostałe krajowe programy operacyjne, co do zasady realizują politykę sektorową, biorąc pod uwagę 

kontekst terytorialny. Instrumenty te są wspierane przez Wspólną Politykę Rolną i Wspólną Politykę Rybołówstwa.  

W ramach programów operacyjnych współfinasowanych ze środków UE kontynuowane będą dotychczasowe  

europejskie mechanizmy wdrażania polityki spójności: ZIT, RLKS, a także inne mechanizmy współpracy 

wypracowane na poziomie regionalnym i subregionalnym.  

 

Krajowe programy operacyjne  

Krajowe programy operacyjne będą uwzględniały cele polityki regionalnej i zostaną ukierunkowane na:  

 innowacje, inteligentny wzrost - wsparcie wszystkich etapów tworzenia innowacji, 

 rynek pracy i adaptacyjnośd, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, edukację, 

 dobre rządzenie, 

 czyste powietrze, niską energochłonnośd, czystą energię, ograniczenie ekstremalnych skutków zmian 

klimatu, czystą wodę, ochronę przed powodziami i suszą, różnorodnośd biologiczną i ochronę przyrody 

oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym,  
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PROGRAMY 
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PROGRAMY 
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 bezpieczeostwo energetyczne, 

 dostępnośd transeuropejską i międzyregionalną 

 spójnośd terytorialną.  

Architektura krajowych programów operacyjnych zostanie określona w odrębnym dokumencie ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego przygotowanym na potrzeby programowania i negocjacji perspektywy finansowej 2021-2027.  

Uniwersalny zakres interwencji nie w pełni bierze pod uwagę potencjały i bariery poszczególnych terytoriów, dlatego 

wymiar terytorialny, jako jedna z głównych zasad znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym, że częśd interwencji krajowych 

programów operacyjnych będzie skierowana na zidentyfikowane w KSRR dwa typy obszarów strategicznej interwencji 

(OSI obligatoryjne), tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

OSI obligatoryjne powinny, tam gdzie to zasadne, uzyskad preferencje w ramach krajowych programów operacyjnych. 

Krajowe programy operacyjne w formule programów ponadregionalnych obejmą interwencją obszary, tj.: 

 Polska Wschodnia, w której w dalszym ciągu utrzymuje się najwyższa w kraju koncentracja obszarów 

dotkniętych problemami społeczno-gospodarczymi;  

 obszary zagrożone trwałą marginalizacją i miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

Program Polska Wschodnia+ 

Analiza dotychczasowego wsparcia w makroregionie pokazuje wyraźne efekty rozwojowe, jednak skala zapóźnienia i 

problemy demograficzne sprawiają, że konieczne jest kontynowanie programu wspierającego rozwój we wschodniej 

Polsce. Zakłada się, że interwencje realizowane w ramach programu powinny byd  w szczególności skoncentrowane na 

uzupełnieniu braków w wyposażeniu infrastrukturalnym, poprawie warunków rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu 

trwałych i dobrych jakościowo miejsc pracy, poprawie atrakcyjności inwestycyjnej całego makroregionu. Wpłynie to na 

podniesienie konkurencyjności regionalnych gospodarek oraz długofalowe pobudzenie aktywności ekonomicznej.  

Rysunek 1. Terytorialny zasięg Programu Polska Wschodnia+ 

 

Ponadregionalny program skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów (Program 2020+) 

Szczególnym adresatem interwencji, o charakterze ponadregionalnym będą terytoria uznane w KSRR jako obszary 

strategicznej interwencji (OSI obligatoryjne), w których kumulacja negatywnych zjawisk przestrzennych, społecznych 
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i gospodarczych wykracza poza granice administracyjne oraz gdzie wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów/ 

wykorzystanie istniejących potencjałów wymaga, z jednej strony przemyślanego planu działania, z drugiej aktywnej 

współpracy wielu interesariuszy, w tym samorządów różnych szczebli, często z różnych województw.  

Poniższa mapa przedstawia indykatywny zasięg Programu ponadregionalnego skierowanego do najsłabszych 

gospodarczo obszarów 2020+ (Program 2020+).  

Rysunek 2. Terytorialny zasięg Programu 2020+
29

 

 

Zakłada się, że interwencja ponadregionalna będzie kierowana m.in. na: likwidowanie barier rozwojowych, poprawę 

atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych zasobów ludzkich, pobudzanie 

lokalnych inicjatyw gospodarczych czy społecznych, a także poprawę dostępu mieszkaoców do podstawowych usług 

publicznych. 

Na bazie dotychczasowych doświadczeo, wspólnie z samorządami województw, wypracowany zostanie dedykowany 

zakres działao w formule zintegrowanego pakietu. Zaproponowane formy wsparcia powinny byd elastyczne, uwzględniad 

zróżnicowane potrzeby i endogeniczne potencjały ww. obszarów.  

Z uwagi na fakt, że podejście partycypacyjne, angażujące funkcjonalnie powiązane jst, a także społecznośd lokalną i 

kluczowych interesariuszy rozwoju umożliwia lepsze rozpoznanie przewag lokalnego potencjału oraz skuteczniejsze niż 

dotychczas przezwyciężenie barier rozwojowych i problemów społeczno-gospodarczych, zaprojektowane mechanizmy 

wsparcia powinny zachęcad, tam gdzie to wskazane, do partnerstwa i współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami. 

Ważne, aby samorządy lokalne przedstawiały wspólną strategię rozwoju ponadlokalnego lub plan działao, który będzie 

odpowiadad na zidentyfikowane, wnikliwie zdiagnozowane potrzeby oraz bazowad na dobrze rozpoznanym potencjale 

                                                                 

29
 Indykatywny zasięg programu został wyznaczony na bazie dotychczasowego zasięgu PO dla Polski wschodniej oraz dodatkowo rozszerzony na 

obszary wyznaczone na poziomie podregionów na podstawie dwóch wskaźników. Pierwszy wskaźnik dotyczy udziału liczby gmin 

zmarginalizowanych w ogólnej liczbie gmin w podregionie, natomiast drugi wskaźnik udziału powierzchni gmin zmarginalizowanych w 

powierzchni ogólnej podregionu. Kryterium delimitacji zasięgu Programu to udział powierzchni gmin zmarginalizowanych w powierzchni 

podregionów (NUTS 3) oraz liczba gmin zmarginalizowanych w podregionach na poziomie powyżej 30% . 
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endogenicznym całego obszaru. Warunkiem otrzymania wsparcia – zgodnie z zasadą warunkowości – powinno byd 

zobowiązanie się samorządów lokalnych do zapewnienia wkładu własnego, w tym finansowego, do realizacji 

zaplanowanych w strategii/ planie przedsięwzięd. 

Regionalne programy operacyjne  

Istotnym instrumentem terytorialnym będą RPO. Programy będą tworzone dla każdego regionu z uwzględnieniem 

sytuacji społeczno-gospodarczej, planów rozwoju, potrzeb danego obszaru oraz zgodnie z zasadami realizacji wymiaru 

terytorialnego polityki spójności opracowanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.  

Podstawą realizacji programu będzie zawarcie kontraktu programowego pomiędzy ministrem ds. rozwoju regionalnego i 

zarządem województwa (vide Kontrakt programowy). 

W RPO zostaną uwzględnione OSI obligatoryjne wskazane w KSRR. Mogą też byd wskazane w RPO inne obszary (OSI 

fakultatywne) w ujęciu regionalnym, będące komplementarnymi wobec wyznaczonych z poziomu krajowego. OSI w RPO 

powinny zostad priorytetowo wsparte w zakresie zdefiniowanych wyzwao i celów.  

Uwzględnienie OSI obligatoryjnych może byd podstawą do współfinansowania z poziomu krajowego projektów 

regionalnych, subregionalnych i lokalnych, uwzględnionych w odpowiednich strategiach. 

Wysokośd środków na realizację RPO będzie wynikała z ustalonego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

algorytmu podziału środków oraz z indywidualnych negocjacji w ramach kontraktu programowego.  

Interwencja dla regionu Warszawskiego stołecznego 

W związku z rewizją klasyfikacji NUTS 2016 obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. - na podstawie NUTS2 województwo 

mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego poziomu, zostało podzielone na dwie jednostki 

statystyczne: 

 Region Warszawski stołeczny, który obejmuje Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, 

mioskim, nowodworskim, otwockim, wołomioskim, grodziskim, piaseczyoskim, pruszkowskim i warszawskim 

zachodnim, 

 Region Mazowiecki regionalny, który obejmuje pozostałą częśd województwa mazowieckiego.  

Mając powyższe na uwadze, KSRR zakłada ustanowienie odrębnego programu dla Regionu Warszawskiego stołecznego 

albo jego realizację jako częśd jednego wspólnego programu dla Mazowsza lub poprzez koperty finansowe w programach 

operacyjnych krajowych.  

Programy współpracy terytorialnej Interreg 

Podstawowym celem programów współpracy terytorialnej Interreg będzie pogłębianie integracji, poprzez otwieranie 

społeczeostw na różnice kulturowe oraz budowanie wzajemnego zaufania, a także współpracę instytucjonalną.  

W transgranicznym wymiarze współpraca terytorialna, w tym na zewnętrznych lądowych granicach UE, będzie służyd 

łączeniu potencjałów i tworzeniu synergii pomiędzy istniejącymi i powstającymi potencjałami obszarów przygranicznych, 

dla których bazę wzrostu stanowid będą inwestycje krajowe i regionalne. Dotyczy to zarówno potencjałów miejskich 

(ośrodków wzrostu), centrów lokalnych czy regionalnych, jak i potencjałów dotychczas rozproszonych, na obszarach poza 

centrami (obszary wiejskie, leśne itp.). Działania w ramach tych programów powinny redukowad bariery 

w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych i w konsekwencji zmniejszad stopieo peryferyzacji pogranicza.  

W ponadnarodowym wymiarze współpraca terytorialna będzie m.in. pomagad w koordynacji działao zwiększających 

integrację przestrzenną i funkcjonalną europejskich regionów. 

Programy rozwoju i inne instrumenty finansowane ze środków krajowych 

Konsekwencją ograniczenia środków UE na politykę spójności będzie większa rola krajowych programów rozwoju, 
realizujących cele zawarte w strategiach rozwoju, oraz wzrost znaczenia programów wieloletnich

30
. )  

                                                                 
30 M.in. Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Program ochrony 
brzegów morskich, Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 
Program GEPARD II Częśd 1) wspieranie innowacyjnych rozwiązao w zakresie transportu bezemisyjnego”;Program „GEPARD II – transport niskoemisyjny. 
Częśd 2) Strategia rozwoju elektromobilności”; Program „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Częśd 3) Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu 
publicznego”, , instrument ukierunkowany terytorialnie LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, Narodowy Program Zwalczania 
Chorób Nowotworowych,  program wieloletni „Senior+” na lata 2015–2020 
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Co do zasady, do 2030 r., realizacja polityki regionalnej w ramach instrumentów sektorowych będzie odbywała się, 
poprzez programy rozwoju. Instrumenty sektorowe (resortowe) często nie funkcjonowały jako programy rozwoju i 
dlatego nie był w pełni wykorzystywany ich potencjał do finansowania polityki regionalnej. Zagadnieniem o kluczowym 
znaczeniu jest wprowadzenie mechanizmów terytorialnego nakierowania wybranych instrumentów sektorowych 
(resortowych) i wdrażania ich w formule kontraktu sektorowego (vide Kontrakt sektorowy). Nie jest wykluczone 
kierowanie interwencji ze środków krajowych do danego terytorium indywidualnie, w postaci dotacji celowych. W 
szczególności będzie to możliwe, kiedy sytuacja na danym terytorium w danym obszarze/sektorze (zdrowie, edukacja, 
infrastruktura) będzie miała charakter jednostkowy i nie będzie zasadne tworzenie dedykowanego programu rozwoju. 

Projekty strategiczne 

Procesowi tworzenia instrumentów wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. służy zainicjowane w SOR podejście 

projektowe. Do 2020 r. realizowane są projekty o charakterze pilotażowym w celu  wypracowania skutecznych 

mechanizmów wsparcia polityki regionalnej tj. Pakiet działao dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

PIM, Pakiet działao na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji, Pakiet działao dla obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją, CWD, System koordynacji KIS  i RIS, Program dla Śląska. Jednym z efektów realizacji 

projektów pilotażowych będzie kontynuacja przetestowanych rozwiązao w postaci działao systemowych. 

Jednocześnie, w każdym z pozostałych obszarów tematycznych SOR identyfikuje się projekty, których realizacja będzie 

miała wpływ na osiągnięcie celów KSRR (patrz: Załącznik 1. Projekty strategiczne istotne dla realizacji celów KSRR).  

W KSRR proponowane są też nowe inicjatywy. Dotyczą one w szczególności zwiększenia zachęt do wypracowywania 

tworzonych oddolnie innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązao: Local crowd-funding, Akcelerator Projektów 

Pilotażowych, Innowacyjne partnerstwa terytorialne, LIDER+
31

.  

Dokumenty implementacyjne 

KSRR towarzyszyd będą odrębne dokumenty implementacyjne, które uszczegółowią i doprecyzują sposób 

funkcjonowania instrumentów oraz mechanizmów wdrożeniowych. Dotyczyd będą m.in. określenia formuły i zakresu 

porozumienia terytorialnego, kontraktu programowego, kontraktu sektorowego.  

3. Formy wsparcia 

Budowa efektywnego systemu finansowania inwestycji rozwojowych wymaga stosowania różnych form wsparcia 

adekwatnych do specyfiki realizowanych przedsięwzięd, oczekiwanych rezultatów z ich realizacji, a także statusu 

podmiotów, które są odpowiedzialne za realizację tych przedsięwziąd korzystających przy tym ze wsparcia ze środków 

publicznych.  

W ramach krajowego, jak i regionalnego systemu finansowania inwestycji wspierających rozwój społeczno-gospodarczy 

wyróżniamy zarówno formy wsparcia bezzwrotnego, jak i zwrotnego. Do instrumentów finansowania bezzwrotnego 

zalicza się wsparcie w formie dotacji i subwencji czy finansowana z krajowych funduszy celowych np. pochodzących ze 

środków NFOŚiGW. Natomiast wsparcie zwrotne stanowią przede wszystkim kredyty i pożyczki (udzielane na zasadach 

rynkowych oraz preferencyjnych), poręczenia i gwarancje, finansowanie typu venture capital, seed capital, jak również 

pomoc zwrotna.  

Pomoc zwrotną jako jedną z możliwych form wsparcia wprowadzono w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 

niektórych innych ustaw. Stanowi ona relatywnie nową formę wsparcia, łączącą w sobie elementy wsparcia dotacyjnego 

oraz podlegającego zwrotowi, przy czym proporcja między obiema formami może ulegad zmianie w trakcie realizacji 

danej inwestycji jak również w fazie operacyjnej, kiedy osiągane są rezultaty danego przedsięwzięcia.   

Zaletą instrumentów finansowania zwrotnego jest m.in. zwiększenie odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za 

realizację inwestycji w zakresie podejmowanych działao i ich skutków. W celu poprawy działania systemu finansowania 

inwestycji prorozwojowych ze środków publicznych sukcesywnie zwiększany będzie udział wsparcia w formie zwrotnej.  

Finansowanie bezzwrotne, w tym w formie dotacji i subwencji będzie kierowane w szczególności na przedsięwzięcia 

niegenerujące dochodów, o niskiej stopie zwrotu z inwestycji lub też bardzo długim okresie zwrotu, jednocześnie 

wpisujące się w podstawowe zadania paostwa lub właściwych samorządów. Dotyczyd to będzie również przedsięwzięd 

obarczonych dużym ryzykiem, które bez zaangażowania środków publicznych nie miałyby szansy na realizację. 

                                                                 
31 Więcej na ten temat patrz Załącznik nr 1. 
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Formułą realizacji inwestycji promowaną przez rząd wśród jst jest PPP. Służy ono przede wszystkim podwyższeniu 

efektywności wydatków publicznych dzięki wykorzystaniu know-how partnerów prywatnych i niezależnej kontroli założeo 

projektowych przez zaangażowane w proces instytucje finansowe. Przygotowanie wybranych projektów PPP rząd 

wspiera poprzez zapewnienie kompleksowego doradztwa o charakterze prawnym, finansowym i technicznym. Zmiany 

legislacyjne
32

, opracowanie szczegółowych wytycznych i wzorów umów do wykorzystania przez podmioty publiczne, aż 

po organizowane w całym kraju szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne mają służyd do rozszerzenia zakresu PPP na takie 

dziedziny jak np. budownictwo mieszkao na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz 

publicznych czy gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk. 

4. Źródła finansowania 

Przedsięwzięcia podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR będą finansowane ze:  

 Środków budżetu paostwa: Cele KSRR będą realizowane w ramach programów rozwoju lub poprzez inne 

instrumenty finansowane z części budżetu paostwa będących w gestii poszczególnych ministrów lub wojewodów.  

Istotnym źródłem finansowania inwestycji z zakresu polityki rozwoju są również rezerwy celowe (cz. 83 budżetu 

paostwa) oraz rezerwa ogólna (cz. 81 budżetu paostwa) będąca w gestii Rady Ministrów. Środki w  ramach ww. 

rezerw będą uruchamiane zgodnie z obowiązującymi procedurami
33

. Ponadto budżet paostwa zapewni środki na 

współfinansowanie dla projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych. 

 Środków budżetów jst: jst będą uczestniczyd w realizacji celów KSRR poprzez zapewnienie wymaganego 

współfinansowania dla projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych. 

 Unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (polityka spójności): Cele KSRR do 2020 r. będą realizowane w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

na lata 2014-2020 wraz z krajowym wkładem publicznym. Prawdopodobna alokacja dla Polski w perspektywie 

2021-2027 będzie wynosiła ok. 64,4 mld euro, co oznacza spadek w stosunku do obecnej perspektywy o 23%. 

W zależności od wyników negocjacji z KEoraz późniejszych rozstrzygnięd na forum krajowym w zakresie 

ukierunkowania środków polityki spójności, odpowiednia kwota środków zostanie przeznaczona na realizację 

programów operacyjnych mających oddziaływanie regionalne. 

 Środków wycofanych z instrumentów inżynierii finansowej w okresie 2007-2013 oraz instrumentów finansowych i 

pomocy zwrotnej w okresie 2014-2020, podlegających ponownemu wykorzystaniu w formie wsparcia zwrotnego. 

 Innych środków publicznych, w tym środków ze źródeł zagranicznych (np. środki European Investment Bank (EBI), 

programy realizowane wraz z m.in. Bankiem Światowym, środki Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, 

Norweski Mechanizm Finansowy), innych instrumentów funkcjonujących w oparciu  

o środki publiczne, jak np. instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach oferty Grupy Polskiego Funduszu 

Rozwoju. 

 Środków prywatnych:  Realizacja celów KSRR będzie wymagała również zaangażowania środków prywatnych, 

w szczególności  w zakresie zapewnienia współfinansowania projektom współfinansowanym ze środków UE. 

Dotyczyd to będzie środków finansowych sektora bankowego i leasingowego oraz przedsiębiorstw.  

Wszystkie wskazane źródła powinny tworzyd efektywny i spójny system finansowania polityki rozwoju regionalnego.  

 

 

                                                                 
32 Nowelizacja ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 
33 Przykładowo w ramach rezerwy celowej na 2018 r. wśród pozycji mających oddziaływanie terytorialne wskazad można „Środki na dofinansowanie 
zadao własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju”, „Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi 
drogami” czy „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Natomiast w ramach rezerwy ogólnej charakter 
terytorialny miały np. wszelkie środki przekazane danym województwom na budowę / przebudowę placówek oświatowo-edukacyjnych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_komunalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko
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RAMY FINANSOWE KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 

Środki krajowe przeznaczone na realizację celów KSRR nie będą stanowiły odrębnego zasobu finansowego, ale pochodziły 

będą przede wszystkim z zasobów pozostałych ośmiu strategii rozwoju, w których właściwe środki zostaną „oznaczone” 

jako przyczyniające się do realizacji celów KSRR. Tym samym realizacja poszczególnych strategii zintegrowanych będzie 

miała skutek w postaci realizacji celów KSRR, w różnym zakresie i wymiarze, zależnym od charakteru tych strategii. Środki 

unijne w ramach wybranych krajowych
34

 i regionalnych programów operacyjnych w pełnym zakresie wpisują się w 

realizację KSRR.  

Oznaczenie środków w innych strategiach rozwoju 

W ramach SRT realizowane będą m.in. inwestycje w niskoemisyjne/zeroemisyjne środki transportu, inwestycje drogowe i 

kolejowe, śródlądowe drogi wodne i porty, infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego, inteligentne 

systemy transportowe, ścieżki rowerowe i piesze. Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki 

odpadami, ochrony powietrza i klimatu, ochrony przed zagrożeniami naturalnym oraz wywołanymi działalnością 

człowieka realizowane będą w ramach Polityki ekologicznej paostwa 2030. Projekty mające na celu zapewnienie 

powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł, w tym energii odnawialnej, energii jądrowej, 

efektywnośd energetyczna, bezpieczeostwo energetyczne uzyskają wsparcie w ramach Polityki energetycznej Polski. 

Strategia Produktywności będzie służyła ukierunkowaniu wsparcia na inwestycje produkcyjne w MSP, procesy badawcze 

i innowacyjne, inwestycje w infrastrukturę, w tym na rzecz badao naukowych i innowacji, wsparcie ekologicznych 

procesów produkcyjnych. Na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki 

wychowawczej, mieszkalnictwa, pozostałej infrastruktury społecznej, rozwoju zasobów ludzkich oraz turystyki zostanie 

ukierunkowane wsparcie SRKL . W ramach SRKL uzyskają wsparcie projekty z zakresu ochrony, rozwoju i promowania 

dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społecznośd, promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych, a 

także strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd. Natomiast SSP obejmie swym zakresem usługi i 

aplikacje w zakresie e-administracji, dostęp do informacji sektora publicznego, rozwiązania informatyczne na rzecz 

aktywnego i zdrowego starzenia się, usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia oraz usługi i aplikacje TIK dla MSP. 

Konwencja opracowywania ram finansowych 

Ramy finansowe wszystkich strategii rozwoju, w tym KSRR, zostały opracowane w oparciu o klasyfikację wydatków roz-

wojowych (KWR) sektora instytucji rządowych i samorządowych
35

. Zgodnie z KWR wydatki rozwojowe są to środki pie-

niężne wydatkowane w ramach polityki rozwoju paostwa przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych 

na rzecz jednostek nienależących do tego sektora, prowadzące do pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych, 

w szczególności wzrostu konkurencyjności, produktywności oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej.  

Zgodnie z przyjętą konwencją, ramy finansowe strategii określają środki finansowe nie tylko na finansowanie przewi-

dzianych do realizacji nowych działao, ale wszystkie środki o charakterze rozwojowym, które wpisują się swoim zakresem 

w strategię. Dodatkowo, uwzględniono wydatki, które pośrednio wspierają działania rozwojowe określone w KWR.  

Założenia dotyczące prognoz wydatków do 2030 r. 

Zgodnie z zapisami SOR ciężar finansowania inwestycji publicznych będzie przenoszony w większym stopniu na środki 

krajowe (zarówno publiczne, jak i prywatne). Wiąże się to z faktem, że zadania dotychczas realizowane ze środków 

polityki spójności będą stopniowo finansowane w oparciu o krajowe środki publiczne (tj. z budżetu centralnego, jak 

i z budżetów samorządowych – przy wzroście roli tych ostatnich w finansowaniu wysiłku rozwojowego). Aktualnośd tych 

zamierzeo zyskuje na znaczeniu w obliczu spodziewanego, dośd znacznego, zmniejszenia – i to zarówno w stosunku do 

okresu 2014-2020, jak i wcześniejszych oczekiwao – w perspektywie finansowej 2021-2027 puli środków dostępnych dla 

Polski zarówno w ramach polityki spójności jak i Wspólnej Polityki Rolnej UE.  

Ponieważ realizacja przedsięwzięd rozwojowych KSRR musi odbywad się przy zachowaniu stabilności 

makroekonomicznej, a w szczególności stabilności sektora finansów publicznych, należy mied na uwadze koniecznośd 

prowadzenia polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia związane z obowiązującymi regułami finansowymi oraz 

dążenie do stopniowego dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego.  

Dlatego też, niezależnie od konieczności zwiększenia zaangażowania kapitału prywatnego w realizację celów 

rozwojowych KSRR, konieczne jest utrzymanie - w warunkach ograniczonego napływu środków polityki spójności - 

„przestrzeni fiskalnej” niezbędnej do realizacji zamierzeo KSRR. Będzie to uzależnione w znacznym stopniu od strony 

                                                                 
34 W perspektywie 2014-2020 jest to PO Polska Wschodnia. 
35 KWR została opracowana przez MIiR wraz z zespołem ekspertów pod kierownictwem dr hab. Michała Bitnera z Uniwersytetu Warszawskiego.  



44 

 

dochodowej sektora finansów publicznych, która uwarunkowana jest zarówno ogólną kondycją gospodarki, jak i 

kontynuacją działao mających na celu poprawę stopnia wywiązywania się przez płatników ze zobowiązao podatkowych.  

Biorąc pod uwagę ogólną kondycję makroekonomiczną gospodarki polskiej w najbliższych kilkunastu latach, prognozy 

zarówno instytucji krajowych jak i renomowanych ośrodków międzynarodowych wskazują na możliwośd utrzymania się 

stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Finansów w latach 2025-

2030 tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym będzie wahad się od 3% w 2025 r. do 2,7% w 2030 r., co przełoży 

się na średnie roczne tempo wzrostu w tym okresie na poziomie 2,8%. Wraz ze wzrostem gospodarczym wzrastad będą 

dochody sektora finansów publicznych, co powinno umożliwid finansowanie działao KSRR w zakresie ich planowanej 

realizacji ze środków publicznych.  

 

Tabela 1. Szacunkowa tabela finansowa KSRR (mln zł) 

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO (mln zł) 
Inna 

strategia 
lata  

2018-2020 
lata  

2021-2025 

WYDATKI ROZWOJOWE BUDŻETU PAŃSTWA ZGODNIE Z DEFINICJĄ KWR  

(SKONSOLIDOWANE, ZA WYJĄTKIEM DOTACJI DLA JST) 

25. Kultura fizyczna   5,2 8,7 

926 Kultura fizyczna SRKL 5,2 8,7 

39. Transport   1,1 1,8 

600 Transport i łączność SRT 1,1 1,8 

85. Wojewodowie   8 707,8 14 512,9 

010 Rolnictwo i łowiectwo SZRWRR 0,0 0,0 

801 Oświata i wychowanie SRKL 4 555,1 7 591,8 

851 Ochrona zdrowia SRKL 184,5 307,5 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza SRKL 874,1 1 456,9 

600 Transport i łączność SRT 3 020,1 5 033,5 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje dla jst (par. 221, 203, 633) PEkoP 15,4 25,6 

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dotacje dla 
jst (par. 223, 203, 653) PEkoP 58,6 97,6 

Razem   8 714,1 14 523,4 

WYDATKI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ, NIE OBJĘTE KWR 

29. Obrona narodowa   6,4 10,6 

752 Obrona narodowa SSP 6,4 10,6 

34. Rozwój regionalny 1,4 6,8 

750 Administracja publiczna SPG 1,4 6,8 

85. Wojewodowie   1 001,6 1 669,4 

600 Transport i łączność SRT 12,8 21,4 

700 Gospodarka mieszkaniowa SRKL 11,6 19,3 

710 Działalność usługowa SSP 0,1 0,1 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa SSP 13,9 23,1 

851 Ochrona zdrowia SRKL 101,0 168,3 

852 Pomoc społeczna SRKL 840,9 1 401,5 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PEkoP 21,4 35,7 

Razem   1 009,4 1 686,9 

WYDATKI POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH (W PRZYPADKU BRAKU DANYCH O 
OSTATECZNYCH WYDATACH JEST TO KWOTA DOTACJI Z BP DLA JEDNOSTKI) 

dotacje z BP dla innych jednostek sektora w ramach części 85, dział 851   5 682,0 9 470,0 

Razem   5 682,0 9 470,0 

WYDATKI W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI i WSPÓŁFINANSOWANIE (RPO i PO PW) 

B+R i przedsiębiorczość   21 165,8 18 766,7 

Energia   3 555,5 3 152,3 

Infrastruktura społeczna   3 333,2 2 955,2 

Kultura, turystyka, rewitalizacja   237,3 345,9 

Rozwój zasobów ludzkich   27 336,2 24 429,3 

Społeczeństwo Informacyjne   1 391,2 1 233,5 

Środowisko   4 731,4 4 194,8 

Transport   29 941,4 26 546,0 

Razem   91 692,0 81 623,7 

SUMA KOŃCOWA   107 097,4 107 304,0 

 

(wyciąg sporządziło Biuro ZMP) 


