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Struktura prezentacji

I. Dlaczego niezbędne jest podjęcie nowej generacji 
programowania rozwoju w Polsce, także na 
poziomie regionalnym.

II. Najważniejsze spostrzeżenia i wynikające z tego 
wnioski do czwartej generacji strategii 
wojewódzkich.



Przesłanki uzasadniające zaktualizowanie dokumentów
krajowych i regionalnych (1)

Mamy do czynienia z zasadniczą modyfikacją megatrendów światowych i
europejskich.

Generalnie nie są one korzystne dla Europy i Polski, co wymaga podjęcia
aktywnych polityk publicznych, w tym polityki regionalnej. Europa w
ostatnich latach traciła pozycję gospodarczą względem innych państw, w
UE pojawiły się tendencje autarkiczne i odśrodkowe, towarzyszyły temu
wojny toczone w pobliżu UE, generujące zjawiska terrorystyczne i
procesy migracyjne.



Przesłanki uzasadniające zaktualizowanie dokumentów
krajowych i regionalnych (2)

Ich pełniejsze wykorzystanie (odblokowanie) stanowi jedną z przesłanek
dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Uwarunkowania
krajowe także zmieniły się znacząco (procesy demograficzne). Nie
poprawia się spójność, dystanse rozwojowe pozostają znaczące.

Identyfikacja potencjałów rozwojowych Polski wskazuje że jednym z
ważniejszych są potencjały i zasoby terytorialne.



Przesłanki uzasadniające zaktualizowanie dokumentów
krajowych i regionalnych (3)

14 lutego 2017 roku została przyjęta przez Radę Ministrów Strategia
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2030.
Trwają prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego do roku
2030 i ośmioma strategiami zintegrowanymi o takim samym
horyzoncie czasowym.
Dlatego niezbędne jest także wydłużenie horyzontu czasowego
strategii regionalnych.

Horyzontem czasowym poprzedniej generacji dokumentów krajowych i
regionalnych był rok 2020.



Przesłanki uzasadniające zaktualizowanie dokumentów
krajowych i regionalnych (4)

Z jednej strony od roku 2020 wchodzimy w nową wieloletnią
perspektywę programowania finansów i polityk UE, czyli nieco inne
ukierunkowanie wydatków (polityka obronna, circular economy itd.).
Z drugiej strony transfery finansowe z UE na rzecz Polski w ramach
polityki spójności będą po roku 2020 nieco mniejsze niż obecnie, co
trzeba uwzględnić w przyszłej architekturze polityki regionalnej.

W Polsce istotne znaczenie po akcesji do UE miało współfinansowanie rozwoju
społeczno-gospodarczego ze środków EFSI.



Sposób ujęcia roli samorządów województw w zarządzaniu
rozwojem Polski

Samorządy województw są widziane w SZRP, jako podstawowy partner
wdrażania polityki regionalnej w Polsce.

Pytanie jak znaleźć się w nowej sytuacji rozwojowej globalnej i Unii
Europejskiej. Nastąpiło przesunięcie priorytetów na rzecz
konkurencyjności, zwiększają się zróżnicowania regionalne.

W jaki sposób na poziomie regionów zmniejszać skutecznie dystanse 
rozwojowe, a także budować odporność terytoriów na kryzysowe 
zakłócenia procesów rozwojowych?



Jest to kierunek doskonalenia sytemu zarządzania rozwojem bardzo korzystny dla
jakości programowania rozwoju w układach terytorialnych. Potencjał terytorialny
Polski można lepiej wykorzystać dla uniknięcia pułapki średniego rozwoju, a wyrazem
tego dążenia są między innymi takie kategorie jak: potencjały terytorialne, klucze
terytorialne, bariery terytorialne, obszary strategicznej interwencji wykorzystywane w
ramach SOR.

Dialog w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest systematyczny i
twórczy. Nie tak łatwo jest rozwinąć regionom współpracę z pozostałymi ośmioma
zintegrowanymi strategiami przygotowywanymi na poziomie krajowym.

W jaki sposób podwyższać kulturę współdziałania, sieciowania? 

Różne propozycje wzmocnienia pozycji ministra właściwego
do spraw rozwoju



Źródła finansowania rozwoju regionalnego w Polsce (1) 

Propozycja wieloletniej perspektywy finansowej UE po roku 2020
pojawi się w maju 2018 roku, projekt rozporządzeń
najprawdopodobniej w czerwcu 2018 roku.
W Polsce w latach 2015-2017 około 60% inwestycji publicznych jest
finansowane ze środków europejskich (EFSI), na poziomie regionalnym
znacznie więcej.
Założenia KE są generalnie przyjazne dla Polski, tylko nieco mniej
środków niż w latach 2014-2020. Pozostaną one po roku 2020
głównym źródłem finansowania rozwoju regionalnego.

Środki europejskiej polityki spójności



Kiedy będziemy znali skalę środków dostępnych na wspieranie rozwoju 
regionalnego? 

Źródła finansowania rozwoju regionalnego w Polsce (2) 

Środki pochodzące z kontraktów terytorialnych pomiędzy rządem a samorządami
województw. Jaka skala, jakie sfery, jakie warunki?

Środki własne samorządów, w tym na współfinansowanie środków EFSI UE. W
przypadku województw najbogatszych, quasi segment europejski?



Zintegrowany dokument strategii społeczno-gospodarczej i
przestrzennej (1)

„Konsolidacja i wzmocnienie systemu zarządzania rozwojem, który ma na celu
przebudowę systemu zarządzania rozwojem Polski oraz zintegrowane dokumenty,
zmierzający do integracji systemu programowania społeczno-gospodarczego i
planowania przestrzennego na wszystkich poziomach zarządzania, w tym
regionalnym.

Istota planowania zintegrowanego nie leży w osiągnięciu zintegrowanego rozwoju,
ale w zintegrowanym procesie planistycznym i decyzyjnym”.



Zintegrowany dokument strategii społeczno-gospodarczej i
przestrzennej (2)

To jest najpoważniejsze wyzwanie i innowacja, bowiem dotychczasowa procedura w
zakresie planów zagospodarowania była około 4-letnia, a strategii regionalnych
około 1-1,5-roczna.
W SZRP zakłada się że kluczowe rozwiązania zostaną wprowadzone do 2020 roku, a
elementy warunkujące opracowanie strategii wojewódzkich w 2018 r. (niezbędna
jest istotna zmiana istniejących uregulowań prawnych, jednak słusznie zakłada się że
będą one wprowadzane etapowo).

Jak zoperacjonalizować te dwa bardzo odmienne wymiary rozwoju?



Zakres rzeczowy nowej strategii wojewódzkiej

Bardzo precyzyjny rysunek w załączniku charakteryzujący cztery kluczowe elementy
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Województwa (ZSRW) czwartej generacji,
przygotowywanej na podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Kraju. Są to części:
 diagnostyczna,
 programowa,
 realizacyjna
 i dotycząca ustaleń

Czy uwzględnione zostały podstawowe elementy niezbędne dla nowej 
ZSRW?





Horyzont czasowy nowej strategii wojewódzkiej

Według SZRP Zintegrowana Strategia Rozwoju Kraju wskazuje szczegółowe działania
w perspektywie średniookresowej: na 4 lata

Kierunki interwencji w dłuższym horyzoncie czasowym: na 10-15 lat

Kolejny okres programowania europejskiej polityki spójności będzie siedmioletni,
a więc na lata 2021-2027, zasada n+2 względnie n+3 oznacza, że:

kolejna edycja programów UE będzie wyznaczała przedsięwzięcia rozwojowe
na dekadę lat 20-tych XXI wieku

Jest to istotne stwierdzenie dla kolejnej edycji ZSRW, czyli aby zachować
spójność pomiędzy strategiami rysuje się horyzont czasowy roku 2030



Architektura prac nad kolejną edycją strategii wojewódzkich (1)

Trzeba uwzględnić fakt, że regulacje dotyczące zintegrowanego społeczno-
gospodarczego i przestrzennego programowania jeszcze nie istnieją

Trzeba uwzględnić konsekwencje kalendarza wyborczego, co oznacza spowolnienie
prac bezpośrednio przed wyborami i po wyborach na poziomie JST

Trzeba uwzględnić elementy wynikające z propozycji dotyczących europejskiej polityki
spójności post 2020



Architektura prac nad kolejną edycją strategii wojewódzkich (2)

Trzeba uwzględnić fakt, że nastąpiła zasadnicza modyfikacja megatrendów
globalnych kształtujących procesy rozwojowe.

Trzeba zbudować kalendarz prac, który pozwoli dysponować projektem nowej
strategii w drugiej połowie 2019 roku, bowiem będzie ona niezbędna dla negocjacji
kolejnej edycji regionalnych programów operacyjnych.



Terytorializacja w Systemie Zarządzania Rozwojem Polski

Koncept OSI poprawnie zapisany, ale brak jest zapisów odnośnie sposobu ich
wyznaczania

Określono podstawy polityki rozwojowej na poziomie województw, miast i gmin oraz
obszarów funkcjonalnych

Zadania dla różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego zostały dokładnie
rozpisane, pojawia się pytanie o pominięcie powiatów

Czy terytorializacja przewidywana w SZRP umożliwia wykorzystanie potencjałów  

i usuwanie barier?
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