
Stanowisko 
Zarządu Związku Miast Polskich 

w sprawie 
narzędzi realizacji polityki zrównoważonego rozwoju terytorialnego  

według priorytetów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  

oraz propozycji Komisji Europejskiej w nowej perspektywie po 2020 r. 

Rozwój społeczno-gospodarczy w poszczególnych regionach kraju ulega coraz większemu 

zróżnicowaniu. W wielu ośrodkach miejskich i na obszarach leżących poza dużymi aglomeracjami 

obserwujemy zmniejszenie dynamiki rozwoju a także narastanie niekorzystnych procesów spo-

łecznych jak np. depopulację związaną z migracjami i starzeniem się społeczeostwa. Zdecydowana 

większośd ze 122 miast średnich, tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, wskazanych 

w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, znajduje się w tych obszarach.  

Aktualna propozycja Komisji Europejskiej w sprawie alokacji dla Polski w kolejnym okresie 

budżetowania EU, zakładająca spadek wsparcia z funduszy europejskich do poziomu 64,4 mld 

euro, jest niezadowalająca dla wielu miast i regionów kraju. Jako drugi po Mazowszu, Dolny Śląsk 

przekroczył próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkaoca, tym samym z kategorii 

regionu słabiej rozwiniętego zostanie zakwalifikowany do tzw. regionów przejściowych. Będzie się 

to wiązało nie tylko ze zmniejszeniem alokacji, ale także obniżeniem intensywności wsparcia 

możliwego do udzielenia w ramach regionalnego programu operacyjnego, z obowiązującego 

obecnie maksymalnego pułapu 85% do zaledwie 55%. Jednocześnie w województwie dolno-

śląskim obserwujemy bardzo silne zróżnicowanie w rozwoju, Subregion wrocławski notuje 147% 

dochodu w stosunku do średniej unijnej PKB na mieszkaoca, a subregiony jeleniogórski i wał-

brzyski - ok. 53%.  Podobna sytuacja ma miejsce na Mazowszu: subregion warszawski również 

przekroczył 147% średniej unijnej, podczas gdy pozostała częśd Mazowsza ma PKB per capita na 

poziomie 60% średniej unijnej.  

Operowanie wartościami średnimi PKB per capita dla poszczególnych województw nie 

odzwierciedla rzeczywistych potrzeb regionów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Dodatkowo niepokój budzą propozycje zapisów umożliwiających Paostwu Członkowskiemu 

przesuwanie środków z alokacji przeznaczonej dla regionów lepiej rozwiniętych lub regionów 

w okresie przejściowym do regionów słabiej rozwiniętych bez żadnych ograniczeo. Drastyczne 

zmniejszenie pomocy dla regionów przejściowych, zwłaszcza wewnętrznie zróżnicowanych, może 

spowodowad pogorszenie sytuacji i zablokowad dalszy ich rozwój.  

W grudniu ub. roku przedstawiciele 107 samorządów południa i południowego zachodu 

Dolnego Śląska podpisało we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych 

działao na rzecz poprawy warunków życia mieszkaoców i szybszego rozwoju gospodarczego tej 

części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu 

modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 

2030, która zostanie przyjęta pod koniec września.   

Związek Miast Polskich z nadzieją przyjął nową średniookresową Krajową Strategię Rozwoju 

Regionalnego Polski, przyjętą przez rząd 14 lutego 2017 roku, zwłaszcza w odniesieniu do zasady 

rozwoju zrównoważonego terytorialnie, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania  rozwoju 

miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów zmarginalizowanych1.  
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Zapowiedź oparcia przedsięwzięd rozwojowych na uruchamianiu endogennych potencjałów 

stwarza wielką szansę wzmocnienia aktywności środowisk lokalnych i subregionalnych, 

zwiększając atrakcyjnośd obszarów o niewielkiej dotąd dynamice rozwoju. Popierając ten kierunek 

działao rządu Związek wskazał2 niektóre, oczekiwane przez nasze miasta członkowskie obszary 

działao operacyjnych, które mogłyby zostad podjęte. 

Zarząd Związku postuluje jednak poszerzenie w KSRR 2030 terytoriów stanowiących obszary 

strategicznej interwencji – obszarów subregionalnych, zagrożonych trwałą marginalizacją tak, by 

zostały one objęte nowym Krajowym Programem 2020+ jak również otrzymały wsparcie w 

ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych (np. subregiony jeleniogórski i wał-

brzyski nie zostały w tym projekcie ujęte jako obszary strategicznej interwencji). 

Raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN opracowany przez zespół 

prof. Przemysława Śleszyoskiego z grudnia 2017 pt. ”Delimitacja obszarów strategicznej 

interwencji paostwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych”, na którym opiera się 

rządowa SOR, wskazuje obszary wymagające strategicznej interwencji. Wśród wymienionych 

znajdują się między innymi w województwie mazowieckim obszary: ostrołęcko-siedlecki, płocko-

ciechanowski i radomski. W województwie dolnośląskim takim obszarem strategicznej interwencji 

jest niewątpliwie subregion „Sudety”. 

Systemowego wsparcia na poziomie krajowym wymagają też obszary przygraniczne, których 

rozwój w kontekście proponowanego wsparcia w ramach przyszłych programów Współpracy 

Terytorialnej może zostad znacząco utrudniony. Prosimy również o zwrócenie uwagi na trudną 

sytuację obszarów górskich, które do tej pory nie doczekały się dedykowanego im programu 

krajowego. Ukształtowanie terenu, warunki klimatyczno-glebowe, słaba dostępnośd, bardzo 

utrudniają ich rozwój. Program krajowy dedykowany tym obszarom, znacząco wzmacniający 

potencjalne możliwości, przyczyni się do zahamowania negatywnych procesów społeczno-

gospodarczych tam zachodzących. 

Opublikowany ostatnio przez Klub Jagiellooski raport prof. Przemysława Śleszyoskiego pt. 

"Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce" formułuje rekomendacje, na 

podstawie których można planowad działania operacyjne w ramach promowanej przez rząd 

solidarności terytorialnej. Autor, którego opracowania w znacznym stopniu stały się podstawą 

terytorialnego podejścia zawartego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskazuje 

"około 20 lokalizacji potencjalnych biegunów wzrostu, mogących byd „kołami” zamachowymi 

rozwoju regionalnego, obejmujących regiony (ośrodki) pozametropolitalne. Są one między innymi 

wskazane w KPZK 2030, jako obszary wzrostu powiązane z Polską Metropolią Sieciową. 

Podczas seminarium na Uniwersytecie Warszawskim 4 kwietnia br. profesor P. Śleszyoski 

zaproponował konkretne działania, m.in.: 

 uznanie depopulacji jako szansy na poprawę struktury osadniczej, m.in. poprzez: 

o koncentrację rozproszonego wiejskiego (zwłaszcza podmiejskiego) osadnictwa, 
o zachęty do przenoszenia się do miast średnich (subregionalnych, powiatowych), 
o rozsądną koncentrację (= większą efektywnośd) funkcji obsługi publicznej (usługi 

publiczne, transport), lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej; 

 wzmocnienie w zakresie zarządzania gospodarczego (sub)regionalnych ośrodków niewojewódz-

kich (np. Radom, Częstochowa, Włocławek, Wałbrzych, Jelenia Góra, Słupsk, Grudziądz i inne), 
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 zmniejszenie niewydolności obecnego podziału terytorialnego poprzez: 

o wzmocnienie ośrodków regionalnych, zwłaszcza miast niewojewódzkich (m.in. Radom, 
Częstochowa, Słupsk/Koszalin, Wałbrzych, Jelenia Góra, Włocławek i inne) (zmiana 
podziału terytorialnego? przesunięcia kompetencji publicznych?), 

o wzmocnienie miast subregionalnych (powiatowych grodzkich) (jw.), 
o łączenie gmin obwarzankowych z ich odpowiednikami miejskimi. 

Zarząd Związku Miast Polskich pragnie zwrócid uwagę, że podobne kierunkowo postulaty 

Związek przedstawia od wielu lat. Uważamy, że działania operacyjne, podejmowane w ramach 

realizacji SOR, powinny w jak największym stopniu zapewniad synergię z prowadzonymi już 

działaniami oddolnymi, takimi jak np. Strategia Sudety 2030 czy Rozwój subregionów Mazowsza 

(wsparty m.in. poprzez zmianę podziału regionów statystycznych NUTS 2). Ponownie deklarujemy 

ich poparcie i gotowośd uczestnictwa w tych pracach  

Kępno, 24 sierpnia 2018 r.      (-) Zygmunt Frankiewicz 

                PREZES ZWIĄZKU 


