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Wykorzystywanie narzędzi długofalowego planowania w kształtowaniu rozwoju 
regionu stało się standardem, który, zasadniczo, nie podlega dyskusji. Wysoki poziom 
złożoności procesów regionalnych, duża liczba uwarunkowań i podmiotów deter-
minujących ich kształt oraz dynamikę, coraz silniejsze wpływy otoczenia na rozwój 
regionu skłaniają do posługiwania się metodami opartymi, z jednej strony na solid-
nych, holistycznych, systematycznie aktualizowanych analizach, zaś z drugiej strony 
na metodach prognostycznych, których efektem są różnego rodzaju scenariusze. 
Realizacja stworzonych koncepcji rozwoju wymaga więc rozpięcia pomiędzy tymi 
dwoma fi larami – to jest zidentyfi kowanymi uwarunkowaniami, a opracowanymi 
wizjami rozwoju regionu – właściwego instrumentarium wdrożeniowego. Wszyst-
kie te podstawowe założenia uzasadniają posługiwanie się metodologią zarządzania 
strategicznego do kształtowania rozwoju regionów.

O ile jednak samo stosowanie podejścia strategicznego nie jest związane 
z ważkimi kontrowersjami, to już aplikacja narzędzi strategicznych, w praktyce, natra-
fi a nierzadko na różnego rodzaju bariery i wątpliwości. Warto więc postawić pytanie 
o strukturę i logikę planowania strategicznego w województwie śląskim. Badanie takie 
jest, oczywiście, bardzo złożone i wymaga rozpatrzenia szeregu różnych aspektów 
związanych zarówno z treścią koncepcji rozwoju, sposobem ich formułowania, ade-
kwatnością instrumentów wdrażania, czy wreszcie – żeby wymienić tylko najbardziej 
podstawowe – zakresem i skutecznością ewaluacji wdrażania. W tym artykule uwaga 
zostanie skupiona jedynie na pewnym wycinku regionalnej rzeczywistości zarządzania 
strategicznego, to jest na wnioskach, które można wysnuć z analizy opracowanych 
w regionie dokumentów strategicznych. 

Zanim jednak zaprezentowane zostaną konkluzje wypływające z analizy kluczo-
wych dokumentów strategicznych w województwie śląskim warto sformułować 
kilka zasadniczych cech właściwego systemu zarządzania strategicznego w regionie, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli w tym systemie różnych opracowań, czy kon-
cepcji. Do pożądanych lub wręcz wymaganych cech regionalnego systemu zarządza-
nia strategicznego zaliczyć należy następujące:
1. formułowanie strategicznych koncepcji rozwoju regionu w sposób zwiększający 

prawdopodobieństwo ich realizacji; sprzyjać temu będzie przede wszystkim włą-
czenie w proces tworzenia dokumentów ich potencjalnych realizatorów;
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2. opieranie strategii i programów na diagnozie dynamicznej, a nie na statycznej, 
prognozowanie procesów rozwoju oraz umiejętność koncentracji uwagi na czyn-
nikach o najsilniejszym wpływie na rozwój regionu; wyznaczenie priorytetów 
i kierunków strategicznych powinno zmierzać nie tyle do rozwiązania zidentyfi -
kowanych bieżących problemów lecz raczej doskonalenia mechanizmu rozwoju, 
w którym wiodącą rolę odgrywają czynniki o wysokiej motoryczności, których 
zmiana generuje istotne efekty mnożnikowe;

3. traktowanie regionalnej struktury planowania jako realnego narzędzia zarządza-
nia rozwojem regionu, a nie tylko instrumentu pozyskiwania środków zewnętrz-
nych; oznacza to, że treść formułowanych dokumentów powinna bazować 
na faktycznych potrzebach i uwarunkowaniach charakterystycznych dla regionu, 
a nie na wymaganiach zawartych w zewnętrznych politykach;

4. łączenie logiki podaży i popytu w kształtowaniu strategicznego rozwoju, sprowa-
dzające się do tworzenia nowych „produktów”, przy jednoczesnym generowaniu 
zapotrzebowania na nie; dotyczy to przede wszystkim usług wyższego rzędu i pro-
duktów innowacyjnych których kreowanie daje impuls dla transformacji regionu; 
rozwojowi potencjału i oferty sektora nauki, kultury, czy edukacji towarzyszyć musi 
wzrost popytu na produkty i usługi tych sektorów, w tym wzrost zainteresowa-
nia wykorzystywaniem w gospodarce dorobku środowisk naukowych i twórczych, 
wzrost skłonności do uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych itp.;

5. stworzenie równowagi pomiędzy działaniami o charakterze „sterującym”, odgór-
nym, a aktywnościami partnerskimi, oddolnymi, opartymi na inwencji i energii 
możliwie szerokiego spektrum podmiotów regionalnych; działalności „sterujące” 
są niezbędne, jeżeli chodzi o zagwarantowanie sprawności organizacyjnej procesu 
wdrażania strategicznych koncepcji;

6. stworzenie jednolitego systemu monitoringu wdrażania koncepcji strategicznych, 
uwzględniającego nie tylko efekty uzyskiwane „wewnątrz” konkretnej strategii 
czy programu, ale przede wszystkim osiąganie realnej synergii pomiędzy wdraża-
nymi dokumentami;

7. doskonalenie umiejętności zarządzania procesem rozwoju, a nie sekwencją 
działań; oznacza to gotowość i posiadanie kompetencji do elastycznego wdraża-
nia koncepcji strategicznych, a w szczególności zdolność do reagowania na nie-
spodziewane sytuacje oraz wykorzystywania nadzwyczajnych szans.

W województwie śląskim, podobnie zresztą jak w innych polskich regionach kil-
kanaście ubiegłych lat to czas wielkich przeobrażeń strukturalnych, ale także okres 
poszukiwania i doskonalenia nowych metod i sposobów zarządzania i planowa-
nia. Przesłanki tych działań tkwią zarówno w uwarunkowaniach wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. Globalizacja kontekstu konkurencyjnego, odnoszącego się w równym 
stopniu do pojedynczych fi rm, jak i całych obszarów zaowocowała koniecznością 
opracowania nowej wizji rozwoju województwa oraz wdrożenia działań na rzecz 
przyspieszonej, kompleksowej transformacji struktury społeczno-ekonomicznej. 
Działania doraźne i wycinkowe musiały stopniowo ustąpić miejsca realizacji polityki 
rozwoju uplasowanej w perspektywie długofalowej i całościowej. Wchodzenie Polski 
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w struktury europejskie, a także wiążące się z tym procesem zmiany w zasadach 
realizacji oraz instrumentacji polskiej polityki regionalnej zwiększyły zainteresowanie 
wykorzystywaniem procedur planowania strategicznego przez samorząd terytorialny. 

Wprowadzenie trójstopniowego systemu władzy samorządowej uruchomiło cał-
kowicie nowe mechanizmy wspierania rozwoju regionalnego, których główną cechą 
jest radykalne zwiększenie samodzielności władz województwa w zakresie ustala-
nia celów i kierunków strategicznego rozwoju2. Uwarunkowania te, zwróciły uwagę 
na konieczność głębokiego zredefi niowania zarówno treści, jak i metod planowania 
rozwoju regionu, odpowiedniego określenia zamierzeń strategicznych województwa, 
a więc sformułowania spójnej struktury aksjologicznej opierającej się na wizji i celach 
strategicznych, ustalenia kierunków i narzędzi pozwalających samorządowi regional-
nemu na efektywne wpływanie na rozwój województwa, w tym także koordynowa-
nie polityk dziedzinowych w aspekcie rozwoju terytorialnego. 

STRATEGICZNE KONCEPCJE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W ślad za wzrostem liczby dokumentów strategicznych sformułowanych oraz przyję-
tych w województwie śląskim następuje komplikacja relacji pomiędzy nimi zarówno 
w zakresie treści, jak i metodologii opracowania. Charakter tych dokumentów jest 
bardzo urozmaicony i obejmuje zarówno opracowania, które można uznać za stricte 
strategiczne, a więc zawierające rozbudowane wizje, hierarchie celów, a także precy-
zyjne wytyczne wykonawcze, aż po programy będące uszczegółowieniem stojących 
na wyższym poziomie abstrakcji koncepcji strategicznych. Zakres i rangę tych doku-
mentów rozpatrywaną w odniesieniu do kształtowania przyszłości województwa 
należy ocenić bardzo różnie. Występują wśród nich zarówno opracowania odnoszące 
się do rozwoju całego regionu, jak też dokumenty dotyczące rozwoju pewnych dzie-
dzin bądź obszarów uznanych z różnych względów za kluczowe. 

Wśród sformułowanych w województwie śląskim dokumentów strategicznych, 
odnoszących się do rozwoju całego regionu należy wskazać:

• strategię rozwoju województwa śląskiego i jej kolejne aktualizacje to jest: 
Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 oraz Strategię 
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-20203;

 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z 21 czerwca 
2004 roku wraz ze zmianami wynikającymi z podjętych w 2007 roku prac aktu-
alizujących plan w zakresie rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego 
„Katowice” w Pyrzowicach,

• Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

(wersja ostateczna z 28 sierpnia 2007 roku).
Pomimo, że ostatni z wymienionych dokumentów określony został mianem pro-

gramu to można go zaliczyć do generalnych dokumentów strategicznych regionu 
2 Ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
3 Dokument podlega obecnie procesowi aktualizacji, którego celem jest dostosowanie do zmiany uregu-

lowań zawartych w ustawie o samorządzie województwa oraz do zmieniających się warunków prowa-
dzenia polityki rozwoju na terenie województwa śląskiego.
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ze względu na zawartą w nim rozbudowaną strukturę celów oraz priorytetów, a także 
odnoszenie się do całego województwa.

Dokumentami strategicznymi, które zostały przyjęte w województwie śląskim 
dotyczącymi kluczowych dla regionu zagadnień bądź pewnych typów obszarów są:

 • Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-20134,
• Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-20205,
• Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-20206,
 • Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śląskie mocne informacją7.
Wśród dokumentów programowych, o różnym poziomie szczegółowości i różnej 

strukturze, których znaczenie ogranicza się do wybranych zagadnień rozwoju regionu 
wymienić należy:

• Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-20108,
• Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele 

długoterminowe do roku 2015,
• Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego opracowany dla reali-

zacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
która w rozdziale 3, art. 14 wprowadza obowiązek opracowywania planów na 
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym9,

• Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regio-
nie Polski południowej, zawierający moduł dotyczący gospodarki odpadami 
w województwie śląskim,

 • Program Małej Retencji dla Województwa Śląskiego10,
• Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i lecz-

niczych w wybranych obszarach Województwa Śląskiego,
• Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii11,
 • Program Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji 

Turystycznej12.
4 Strategia uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20 grudnia 2004 r.
5 Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 28 sierpnia 2006 r.
6 Strategia uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 24 kwietnia 2006 r.
7 Strategia uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr III/37/2/2009 z dnia 29 kwiet-

nia 2009 r.
8 Program uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006 r.
9 Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr II/I 1/1/2003 z dnia 25 sierpnia 

2003 r.
10 Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr II/43/1/2006 z dnia 16 stycznia 

2006 r.
11 W ramach Programu wytypowano 8 projektów, dla których zostały opracowane Studia Celowości: Wyko-

rzystanie biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Zawierciu, Wytwarzanie i wykorzystanie biogazu 
w biogazowni rolniczej na przykładzie fermy kurzej w Palowicach, Odbudowa zespołu Małych Elektrowni 
Wodnych w Rajczy, Wytwarzanie energii wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb cieplnych łaźni gór-
niczej w KWK Piast, Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej w Kamienicy Śląskiej, 
Wykorzystanie wód geotermalnych dla celów balneo-rekreacyjnych w Jaworzu, Wykorzystanie biomasy 
i energii promieniowania słonecznego dla zaspokojenia potrzeb cieplnych Szpitala Rejonowego w Kło-
bucku, Wykorzystanie energii słonecznej w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach.

12 Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1040 /166/III/2008 z dnia 29.05.2008 r.
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Jak widać, proces kształtowania struktury opracowań strategiczno-programowych 
w województwie śląskim trwa już od dłuższego czasu. Szczególnego tempa proces 
ten nabrał – zarówno w województwie śląskim, jak też w innych polskich regionach 
– pod koniec lat 90-tych XX wieku. Wśród istotnych dokumentów poprzedzających 
powstanie obecnie obowiązujących do ważnych opracowań powstałych i wdrażanych 
w województwie w tamtym okresie można zaliczyć:

• Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015,
 • Program Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 

(Program Operacyjny),
 • Kontrakt Wojewódzki zawarty 19 czerwca 2001 w Warszawie pomiędzy Radą 

Ministrów i Samorządem Województwa Śląskiego,
 • Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia 

w górnictwie węgla kamiennego z 18 grudnia 2003 roku13.

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Osią aktualnej struktury dokumentów strategicznych województwa śląskiego 
jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”14. Strategia 
ta wyznacza zbiór najważniejszych wartości kluczowych dla rozwoju województwa 
śląskiego, których uszczegółowienie znajduje się w innych dokumentach strategicz-
nych i programowych. Podobne znaczenie w zakresie organizacji procesu planowa-
nia przypisać można „Planowi Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego”, który determinuje szczegółowe rozwiązania w zakresie przestrzennym.

Tak jak wspomniano już wcześniej, wdrażana obecnie w województwa śląskim 
strategia rozwoju stanowi aktualizację dokumentu przyjętego w roku 200015. W woje-
wództwie śląskim, podobnie jak we wszystkich polskich województwach, w roku 2000 
samorządowe władze regionalne przystąpiły do procesu formułowania i wdrażania 
strategii. Powszechność tych działań była, oczywiście, nieprzypadkowa. Opracowa-
nie strategii nie wynikało z odczuwanej potrzeby usprawnienia procesu zarządzania 
czy innych uwarunkowań wewnątrzregionalnych, lecz z przyjętych w Polsce zasad 
regulujących wspieranie rozwoju regionalnego. W konsekwencji, zarówno hory-
zonty strategii, ich struktura i zakres treściowy wykazywały daleko idące podobień-
stwa. Geneza strategii spowodowała, że były to dokumenty zorientowane głównie 
na uzyskanie wsparcia fi nansowego z budżetu państwa, a w szczególności w ramach 
nowego instrumentu jakim były kontrakty regionalne. 

Kontrakty, stając się podstawowym bodźcem dla sformułowania strategii, stały się 
równocześnie główną determinantą wyznaczająca ich treść i strukturę. Porównanie 
zawartości strategii świadczy o niewielkim zróżnicowaniu celów polityki rozwoju pro-
jektowanej przez poszczególne władze regionalne. Strategie z tamtego okresu zawie-

13 Program samorządowo-rządowy będący jednocześnie programem operacyjnym w stosunku do „Stra-
tegii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”, którego realizacja była przewidziana na 
lata 2003-2006, zawierający indykatywne tabele fi nansowe na rok 2004.

14 Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą NrII/37/6/2005  z dnia 4 lipca 2005 r.
15 „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” przyjęta przez Sejmik Województwa 
Śląskiego Uchwałą NrI/24/1/2000  z dnia 25 września 2000 r.
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rały najczęściej po kilka celów strategicznych, którym z kolei przyporządkowywano 
od kilku do kilkunastu celów szczegółowych. Nierzadko, korelacja pomiędzy wyznaczo-
nymi celami, a przyjętymi misjami bądź wizjami rozwoju była dosyć luźna. W konsekwen-
cji, w wielu strategiach poziom ogólności celów był na tyle wysoki, że nie stanowiły one 
odzwierciedlenia specyfi ki województw. Zdarzało się też, że w strategiach znajdowały 
się zadania wykraczające wyraźnie poza możliwości realizacji w ramach kompetencji 
samorządów regionalnych. Największa liczba celów odnosiła się do szeroko rozumianej 
sfery społecznej oraz warunków życia mieszkańców. Do najpowszechniejszych celów 
w tej dziedzinie należały: rozwój zasobów ludzkich oraz unowocześnianie systemu edu-
kacji przy uwzględnieniu potrzeb rynku pracy, poprawa stanu zdrowotności, podnosze-
nie poziomu aktywności społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich. 

Równie często formułowane były cele związane z szeroko rozumianym rozwo-
jem gospodarczym regionu. Na pierwszy plan wysuwały się w tym aspekcie cele 
zorientowane na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, aktywizację i wielofunk-
cyjny rozwój obszarów wiejskich, a także rozwój instytucjonalnego i kapitałowego 
otoczenia biznesu. W większości dokumentów podnoszono potrzebę innowacyjno-
ści, restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki, a także rewitalizacji obszarów 
poprzemysłowych. Celem znaczącej liczby strategii było podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarki. 

We wszystkich województwach dostrzegano potrzebę rozwoju infrastruktury 
technicznej, a zwłaszcza komunikacyjnej w aspekcie poprawy zewnętrznej połączal-
ności transportowej oraz wzmocnienia spójności wewnętrznej regionu. W prawie 
wszystkich dokumentach znaleźć można zapisy odnoszące się do zagadnień związa-
nych z ochroną środowiska, tak w zakresie doskonalenia infrastruktury technicznej, 
jak również podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. W wielu strate-
giach znalazły się cele zorientowane na wykorzystywanie istniejących zasobów przy-
rodniczych dla podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu. 

W znacznej liczbie strategii podkreślano wagę integracji z Unią Europejską. Poja-
wiły się również zapisy dotyczące rozwijania współpracy międzynarodowej. 

W ponad połowie województw za istotne cele uznano rozwiązywanie proble-
mów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące przekształcenia sieci osadniczej 
głównie poprzez wzmacnianie ośrodków miejskich.

Zawartość treściowa strategii wypracowanej w 2000 roku w województwie 
śląskim nie odbiega zasadniczo od dokumentów w innych województwach. Należy 
jednak zwrócić uwagę na pewne pozytywne wyróżniki „śląskiej” strategii, w tym na jej 
kompleksowość, a także rzetelnie przeprowadzoną diagnozę. Szczegółowym opisem 
zostały opatrzone nie tylko uwarunkowania, ale także cele i priorytety. Za najważniej-
sze zalety tego dokumentu należy uznać dwie cechy:

• szeroką partycypację społeczną w procesie formułowania dokumentu przejawia-
jącą się udziałem różnych środowisk oraz przedstawicieli różnych obszarów woje-
wództwa w wypracowaniu pomysłów i ustaleniu ostatecznej wersji strategii,

• uwzględnienie w dokumencie nie tylko „klasycznych” elementów strategii, 
ale także stworzenie systemu monitorowania i wdrażania dokumentu umożli-
wiającego zdynamizowanie i uelastycznienie koncepcji.
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Powyższe cechy wydają się dzisiaj oczywiste, jednak jeszcze kilka lat temu takie 
podejście w naszym kraju nie stanowiło reguły. Nierzadko, strategie były formu-
łowane przez wąskie grupy ekspertów lub polityków, a partycypacja społeczna 
w tym procesie była znikoma lub nie było jej wcale. W województwie śląskim stwo-
rzono możliwości udziału w pracach nad strategią nie tylko Radnym Sejmiku i Zarzą-
dowi Województwa, ale stworzono także zespół zadaniowy ds. strategii składający 
się z ponad 30 osób oraz zespół programujący, którego liczebność przekraczała 
70 osób. Niewątpliwie, takie podejście wydłużyło i skomplikowało procedurę two-
rzenia strategii. Równocześnie jednak, proces tworzenia strategii stał się okazją 
do konsolidacji środowisk regionalnych. Dzięki uspołecznieniu procesu strategicznego 
diagnoza zawarta w dokumencie nabrała wiarygodności, a za wypracowanymi roz-
wiązaniami strategicznymi stanęły konkretne podmioty regionalne.

Za uspołecznieniem procesu strategicznego przemawiała jeszcze jedna ważna 
przesłanka: strategia powstawała w okresie tworzenia nowego organizmu, 
to jest regionu składającego się z trzech wcześniej funkcjonujących województw. 
Potrzeba konsolidacji obszaru została zasygnalizowana już w preambule do doku-
mentu. Pojawiała się też w kolejnych jego częściach, począwszy od diagnozy, a skoń-
czywszy na rozwiązaniach związanych z monitoringiem.

Za fundament omawianej strategii należy uznać wizję rozwoju województwa, 
która została skonstruowana na czterech podstawach obejmujących:

• przyszły wizerunek regionu,
 • powiązania województwa z otoczeniem,
 • czynniki konkurencyjności i przyszłą pozycję konkurencyjną województwa,
 • obszary polityki rozwoju województwa.
W ramach wizerunku wyeksponowano przede wszystkim treści związane 

z podnoszeniem wartości kapitału ludzkiego. Dla wdrożenia transformacji syste-
mowej województwa śląskiego jedną z głównych barier był poziom wykształcenia, 
profi l kwalifi kacji, a także relatywnie niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. 
Stąd też, w wizji strategicznej oraz w wynikających z niej priorytetach, celach i kierun-
kach wiele uwagi poświęcono zmianom w systemie kształcenia na wszystkich pozio-
mach. Należy nadmienić, że strategia w tym zakresie przyniosła konkretne, pozytywne 
efekty. Wprowadzona reforma oświaty, duże zainteresowanie samorządów lokalnych 
rozwojem placówek edukacyjnych, zwłaszcza szkolnictwa średniego i wyższego, 
rozwój szkół niepublicznych, a wreszcie społeczny trend dotyczący podwyższania 
wykształcenia zaowocowały szeregiem odczuwalnych przemian w poziomie i profi lu 
wykształcenia. Coraz ściślejsza staje się korelacja pomiędzy kierunkami kształcenia, 
a potrzebami rynku pracy. W wizji rozwoju zwrócono uwagę na konieczność dywer-
syfi kacji kierunków kształcenia, rozwijania obok popularnych kierunków ekonomicz-
nych także kierunków związanych z kulturą i sztuką, co stanowi warunek „humaniza-
cji” wizerunku regionu kojarzącego się dotychczas z przemysłem, zwłaszcza ciężkim 
i techniką. Rozwijania wymaga też kształcenie pozaszkolne, którego skala i zakres 
wyraźnie odbiegają od poziomu w krajach Unii Europejskiej. Stosunkowo niewielki 
jest odsetek osób biorących udział w takich szkoleniach i niewielkie zaangażowanie 
przedsiębiorców w tym zakresie. 
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W wizji rozwoju założono, że nauka i edukacja powinny w coraz większym 
stopniu stawać się partnerami biznesu, nie tylko doskonaląc zasoby pracy, ale także 
generując innowacje, rozwijając koncepcje produktów, wspierając możliwości prowa-
dzenia działalności gospodarczej w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego. 
Ponadto, w wizji zwrócono uwagę na konieczność wzbogacania struktury gospodar-
czej regionu. Ten postulat sprowadza się do równoległego rozwijania nowych gałęzi 
gospodarki wykorzystujących regionalny potencjał przedsiębiorczości i innowacyjności 
przy równoczesnym zachowaniu – w zakresie uzasadnionym rynkowo – tradycyjnych, 
zrestrukturyzowanych branż (przetwórstwo węgla kamiennego, produkcja energii 
elektrycznej, przemysł samochodowy).

Wreszcie, w wymiarze dotyczącym wizerunku województwa, poświęcono wiele 
uwagi warunkom zamieszkania w regionie. Przyjęto, że o atrakcyjności warunków 
zamieszkania zadecydują walory środowiskowe i możliwości zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych.

W ramach wizji strategicznej wyeksponowano atut położenia komunikacyjnego 
województwa śląskiego. Jednak jeżeli chodzi o rozwój powiązań z otoczeniem wska-
zano nie tyle na konieczność rozwoju relacji opierających się na sąsiedztwie prze-
strzennym czy ułatwieniach transportowych, ale na potrzebę zacieśniania związków 
z regionami inteligentnymi oraz z regionami o wysokim poziomie rozwoju usług tury-
styczno-rekreacyjnych. W niewielkim stopniu zostały ujęte w wizji zagadnienia rozwoju 
współpracy transgranicznej z sąsiednimi regionami w Czechach i na Słowacji.

Konkurencyjność województwa śląskiego opisywana w dokumencie ma przede 
wszystkim wymiar krajowy i jest związana z utrzymywaniem przez region pozycji 
jednego z centrów rozwoju cywilizacyjnego Polski XXI wieku. Wskazano także czyn-
niki, które kształtować winny konkurencyjność regionu. Zaliczono do nich16:

• międzynarodową siłę technologiczną i handlową regionu,
• wysoki potencjał intelektualny, poziom wykształcenia, kompetencje zawodowe 

oraz znajomość języków obcych,
• sprawny system zarządzania regionem i profesjonalnie działającą administrację 

samorządową i rządową,
• silne środowisko biznesowe oraz rozbudowaną infrastrukturę fi nansową, sieć 

organizacji i stowarzyszeń gospodarczych, a także rozbudowany system regio-
nalnych instrumentów fi nansowych,

• rozwinięte, otwarte na świat, sieci komunikacyjne, telekomunikacyjne 
i informatyczne,

• przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne oraz silny ekonomicznie sektor MŚP,
• silną tożsamość regionalną, współdziałanie elit regionu i ich obecność na scenie 

europejskiej,
 • kulturę pracy, precyzję i jakość pracy oraz obycie z nowymi technologiami,
• wysoki poziom regionalnych ośrodków akademickich i rozwiniętą współpracę 

sektora wytwórczego z ośrodkami naukowo-badawczymi,
• zintegrowane systemy infrastruktury regionu,

16 „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”, s. 90.
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• wysoką jakość produktu turystycznego i umiejętności zagospodarowania czasu 
wolnego,

 • atrakcyjne oferty inwestycyjne i duży, chłonny rynek dóbr konsumpcyjnych.
Ze względu na to, że „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-

2015” była formułowana w momencie, gdy do rangi najważniejszych wyzwań urastało 
nowe ukształtowanie przestrzeni regionu oraz nadanie regionowi spójności funkcjonal-
nej w dokumencie wyróżniono cztery obszary polityki rozwoju. Zostały one zaprezento-
wane w tabeli 1.

Tabela 1. Obszary polityki rozwoju w województwie śląskim

OBSZAR CHARAKTER ROZWOJU

środkowy obszar polityki rozwoju 
z miastami Aglomeracji Górnośląskiej 
(Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa 
Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysło-
wice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Tychy, Zabrze)

•  zrównoważone wyskalowanie funkcji rozwoju cywilizacyjnego 
i gospodarczego,

 • zrestrukturyzowana gospodarka z dużą koncentracją sfery 
usług, 

 • dobre skomunikowanie z ośrodkami metropolitalnymi 
w kraju, Europie i na świecie,

 • przyjazne środowisko zamieszkania i pracy,
 • wysoka atrakcyjność dla inwestorów zewnętrznych,
 • dobrze rozwinięte funkcje metropolitalne i wysoka 

konkurencyjność,
północny obszar polityki rozwoju, 
z centrum w Częstochowie

 • jedno ze światowych centrów ruchu pielgrzymkowego,
 • rozwinięte funkcje edukacyjne, kulturowe i usługowe,
 • rozwijająca się przedsiębiorczość,
 • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,

południowy obszar polityki rozwoju 
z centrum w Bielsku-Białej, z mia-
stami: Cieszyn, Żywiec, Czechowice-
Dziedzice, Skoczów, Ustroń, Szczyrk 
i Wisła

 • konkurencyjne centrum turystyki i rekreacji w obszarze Polski 
południowej,

 • rozwijająca się przedsiębiorczość,
 • poprawiająca się dostępność komunikacyjna,
 • rozwój przemysłu ekologicznie czystego,
 • rozwinięta edukacja i usługi,
 • cenny i chroniony krajobraz,

zachodni obszar polityki rozwoju 
regionalnego z ośrodkiem w Rybniku

 • zróżnicowana struktura gospodarcza z ograniczonym wydo-
byciem węgla kamiennego,

 • rozwijająca się sieć MŚP o profi lu usługowym i wytwórczym,
 • obszar kooperujący w układzie transgranicznym,
 • kształtowanie się nowych aktywności związanych z zago-

spodarowaniem doliny Odry oraz Cysterskich Kompozycji 
Krajobrazowych Rud Wielkich,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-
2015”, s. 90-92.

Zapisy zawarte w wizji dobrze przełożono na cele generalne strategii zakładające:
 • wzrost potencjału ludnościowego, kulturalnego, ekonomicznego, 
 • wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej,
 • rozwój cywilizacyjny regionu, 
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • poprawę jakości życia mieszkańców.



18 K. WRANA   WIZJE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO...

Ze strategią skorelowano „Program Rozwoju Regionalnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2001-2002” (Program Operacyjny). Jego struktura i treść zostały pod-
porządkowane priorytetom zapisanym w strategii. W programie nie zawarto odrębnej 
wizji rozwoju regionu, bo nie takie też było jego zadanie, lecz skupiono się na stwo-
rzeniu podstaw dla wynegocjowania Kontraktu Wojewódzkiego. Program zawierał 
przedsięwzięcia realizujące założenia zawarte w strategii i obejmował okres realizacji 
najpierw do roku 2002, a później do roku 2003, zaś na rok 2004 opracowano i przy-
jęto „Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004”.

Pomimo, że „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” speł-
niała zasadnicze oczekiwania formalne i merytoryczne, to po kilku latach jej wdraża-
nia podjęto decyzję o aktualizacji dokumentu i opracowano „Strategię Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2000-2020”. Przyczyn tej decyzji było kilka, częściowo 
wewnętrznych, częściowo zaś o charakterze zewnętrznym. Dużym zmianom uległy 
główne uwarunkowania wdrażania strategii, w tym integracja z Unią Europejską 
i jej konsekwencje w postaci zmian w realizacji krajowej i europejskiej polityki regio-
nalnej. Niezbędne stało się uwzględnienie postanowień zawartych w polskich i unij-
nych dokumentach strategicznych, takich jak „Strategia Lizbońska” czy „Narodowy 
Plan Rozwoju”. W kontekście nowego okresu programowania unijnego na lata 2007-
2013 zdecydowano o zastąpieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego szesnastoma Regionalnymi Programami Operacyjnymi zarządzanymi 
na szczeblu województwa. Niebagatelne znaczenie dla aktualizacji strategii miało 
też zwiększenie w nowym horyzoncie środków na rozwój regionalny. 

Niemniej istotne zmiany zaszły również na poziomie regionalnym. Procesy transfor-
macji nabrały tempa, procesy umiędzynarodowienia polskiej gospodarki doprowadziły 
do zmiany oceny potencjałów województwa, pojawiły się nowe problemy i wyzwa-
nia. Motywem technicznym dla aktualizacji strategii stała się też chęć uproszczenia 
dokumentu, nadania mu bardziej przejrzystej struktury oraz ułatwienia percepcji. 

Zaktualizowana wersja strategii różni się od dokumentu pierwotnego zarówno 
pod względem formy, treści, jak i horyzontu czasowego, który został wydłużony 
do roku 2020. Warunki brzegowe dla modyfi kacji strategii zostały wyznaczone między 
innymi przez konieczność zachowania spójności z innymi dokumentami regionalnymi, 
a w szczególności z „Regionalną Strategią Innowacji” i „Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego”. Podobnie, jak w przypadku dokumentu powstałego w 2000 roku, także 
w przypadku aktualizacji przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, zarówno 
na etapie formułowania strategii, jak też na etapie korygowania jej wstępnych wersji. 

W zaktualizowanym dokumencie wyraźnemu uproszczeniu uległa wizja rozwoju, 
chociaż w dalszym ciągu koncentruje się ona na zagadnieniach analogicznych 
jak we wcześniejszej wersji strategii. W szczególności, zapisy wizji dotykają następu-
jących zagadnień:

 • kształtowanie nowego wizerunku województwa w kontekście europejskim,
 • stwarzanie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, poprawy jego mobilno-
ści, aktywizacji zasobów ludzkich,

 • umacnianie pozycji województwa jako jednego z kilku centrów rozwoju cywili-
zacyjnego Polski i Europy,
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  • otwieranie regionu i jego mieszkańców na nowe możliwości oraz na współ-
pracę z partnerami spoza regionu,

  • wzmacnianie kapitału relacyjnego,
  • rozwój środowisk innowacyjnych funkcjonujących w międzynarodowych sie-

ciach współpracy oraz zawiązywanie kooperacji pomiędzy jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi i naukowymi a biznesem,

  • skorelowanie rozwoju różnych form oświaty z potrzebami rynku pracy i szeroko 
rozumianymi potrzebami regionu, 

  • dywersyfi kacja struktury gospodarczej w taki sposób, aby województwo odgry-
wało ważną rolę w rozwoju kraju, w tym przyczyniało się do wzmacniania bez-
pieczeństwa energetycznego,

  • ochrona i regeneracja walorów środowiska naturalnego stanowiącego ważną 
składową atrakcyjności mieszkaniowej oraz jedną z podstaw dla kształtowania 
oferty spędzania wolnego czasu,

  • rozwój infrastruktury w powiązaniu z transeuropejskimi systemami 
infrastrukturalnymi,

  • wzmacnianie obszarów metropolitalnych.

KONCEPCJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE I WDRAŻAJĄCE STRATEGIĘ ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Porównanie pierwotnej i zaktualizowanej wersji strategii pokazuje, że jakkolwiek zbież-
ność treści jest widoczna, to jednak nastąpiło inne jej uporządkowanie. Zredukowano 
wyraźnie części dotyczące przedsięwzięć strategicznych. „Strategia Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2000-2020” wskazuje jedynie kierunki działań nie podej-
mując kwestii projektowych. Zabieg ten jest uzasadniony opracowaniem kolejnego, 
ważnego dla rozwoju województwa dokumentu, jakim jest „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Treść Programu stanowi 
uszczegółowienie strategii i podstawę jej partnerskiego, wielopodmiotowego wdra-
żania. Głównym założeniem programu jest wzmacnianie spójności i solidarności spo-
łecznej oraz kształtowanie zrównoważonego rozwoju regionu. Program zawiera opis 
i uzasadnienie wybranych priorytetów, przedstawia indykatywne alokacje środków 
na priorytety oraz system realizacji. Zgodnie z zasadą jednofunduszowości, program 
będzie współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Korelacje pomiędzy „Strategią…” a „Regionalnym Programem…” są czytelne, 
chociaż układ i treść tego drugiego dokumentu uwzględniają również pewne uwarun-
kowania zewnętrzne. Priorytety zapisane w programie nie stanowią bezpośredniego 
odzwierciedlenia priorytetów zawartych w strategii. Ich zakres i brzmienie zostały 
opracowane z uwzględnieniem wymogów unijnych17. W tabeli 2 zamieszczono zesta-
wienie priorytetów określonych w strategii i programie operacyjnym.

17 Priorytety sformułowane w „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013” uwzględniają zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 7 lipca 2006 roku.
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Tabela 2. Zestawienie priorytetów strategii rozwoju i regionalnego programu operacyjnego 
województwa śląskiego

Priorytety Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego na lata 2000-2020

Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja 
zasobów ludzkich

infrastruktura edukacyjna

kultura

społeczeństwo informacyjne

integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie zdrowie i rekreacja

restrukturyzacja i rozwój gospodarki badania i rozwój technologiczny; innowacje 
i przedsiębiorczość

turystyka

innowacje, technologie, działalność B+R badania i rozwój technologiczny; innowacje 
i przedsiębiorczość

ochrona i kształtowanie środowiska oraz 
przestrzeni

środowisko

zrównoważony rozwój miast

transport, komunikacja i informacja transport

społeczeństwo informacyjne

współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, 
w tym transgraniczna

-

współpraca wewnątrzregionalna -

pomoc techniczna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”, 
s. 50 i „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, s. 59.

Zakres zmian, które mogą stać się rezultatem wdrożenia „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” najlepiej ilustrują cele 
szczegółowe określone dla kolejnych priorytetów. Cele te, w odróżnieniu od celów 
zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” stoją 
na o wiele niższym poziomie abstrakcji (Tabela 3).

Bardzo duże znaczenie dla wdrażania wizji strategicznego rozwoju wojewódz-
twa śląskiego posiadają strategie dziedzinowe, to jest regionalnej strategii innowacji, 
strategie rozwoju turystyki, kultury, pomocy społecznej oraz budowania społeczeń-
stwa. Opracowanie tych strategii świadczy o wysokiej randze objętych nimi dziedzin 
dla rozwoju województwa i jego dalszej transformacji społeczno-ekonomicznej 
postrzeganej zwłaszcza w kontekście jakościowym. Niekwestionowana jest funda-
mentalna rola innowacji dla właściwego i sprawnego przeprowadzenia restruktury-
zacji gospodarki regionu. Z kolei kultura i turystyka to dziedziny generujące nowe 
konkurencyjne dobra i usługi regionu, a równocześnie mogą skutecznie zmieniać ste-
reotypowy wizerunek województwa śląskiego. Ich rozwój wpływa też na podwyż-
szanie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej regionu oraz generowanie nowych 
impulsów rozwojowych na obszarach o nieuaktywnionych potencjałach związanych 
z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.



21ŚLĄSKIE STUDIA REGIONALNE

Tabela 3. Cele szczegółowe „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013”

 • Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie.
• Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji.
 • Zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
 • Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
 • Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu.
 • Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych.
 • Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej.
 • Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.
 • Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego.
 • Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie.
 • Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu.
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku.
 • Poprawa jakości powietrza.
 • Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem.
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.
 • Wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych.
 • Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów na terenach miejskich. 
 • Udrożnienie sieci drogowej województwa.
 • Zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób.
 • Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym.
 • Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 • Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego.
 • Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego.
 • Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego.
 • Poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013”, s. 60-78.

„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013” 
(RIS) zmierza do rozwijania przyjaznego klimatu dla innowacji w regionie tak: „aby kre-
atywność oraz synergia współpracy przy tworzeniu, ulepszaniu i wdrażaniu innowa-
cji prowadziły do zwiększenia poziomu innowacyjności w środowisku gospodarczym 
i badawczo-rozwojowym wzmacniając konkurencyjność gospodarki województwa 
wobec innych regionów w Unii Europejskiej”18. Strategia jest zorientowana na wspie-
ranie podmiotów wpływających na rozwój nauki, badań i technologii. Zakłada się, 
że wynikiem realizacji strategii będzie wzmocnienie środowisk innowacyjnych 
w regionie, zintensyfi kowanie transferu technologii pomiędzy placówkami nauko-
wymi i badawczo-rozwojowymi a biznesem, zwiększenie możliwości absorpcji i zdol-
ności generowania innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

18 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, s.16.
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Tworzenie międzypodmiotowych i międzysektorowych relacji oraz wzmacnianie 
mechanizmów dyfuzji stanowi najważniejsze założenia RIS. W strategii zmierza się 
do stworzenia wielopodmiotowych sieci współpracy między organizacjami wsparcia 
biznesu, sektorem B+R, samorządem terytorialnym a fi rmami. Cele RIS są nakiero-
wane na zwiększenie udziału fi rm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych 
i średnich fi rm, zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego 
oraz stworzenie Regionalnego Systemu Innowacji.

 „Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020” zwraca 
uwagę na rolę kultury w tworzeniu wizerunku województwa śląskiego, wzmacnianiu 
kapitału ludzkiego i społecznego, generowaniu impulsów dla rozwoju gospodarki, 
podwyższaniu konkurencyjności województwa, uatrakcyjnianiu przestrzeni publicz-
nej. W strategii rozwoju kultury wiele uwagi poświęcono różnorodności kulturowej 
regionu stanowiącej, obok silnych środowisk twórczych, istotny potencjał rozwojowy. 
Szczególny nacisk w wizji rozwoju kultury w województwie został położony na poszu-
kiwanie sposobów budowania synergicznych związków między kulturą a gospodarką. 
Stwierdzono, że: „Silne środowisko projektantów i duża liczba małych i średnich przed-
siębiorstw sprzyjają rozwojowi sztuk użytkowych, w tym wzornictwa przemysłowego. 
Znaczna liczba obiektów i obszarów poprzemysłowych zachęca do tego, aby planując 
ich rewitalizację przynajmniej część z nich przeznaczyć na potrzeby kulturalne, czyniąc 
z nich nowe ośrodki centrotwórcze i nowe ośrodki skupienia społecznej aktywności. 
Wysoki poziom industrializacji i urbanizacji województwa czyni z tego obszaru niejako 
naturalne środowisko dla gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju przemysłów kul-
turowych, które z kolei potrzebują do tego innowacyjności i kompetencji wytwarzanych 
w przestrzeni kultury. Bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe regionu to jeszcze 
nie w pełni wykorzystany potencjał, który przyczynić się może do zwiększenia docho-
dów z turystyki, pamiątkarstwa, usług i przemysłów okołoturystycznych, podobnie 
jak organizacja dużych masowych wydarzeń artystycznych”19. Osiągnięcie wartości założo-
nych w wizji rozwoju wymaga skoncentrowania uwagi na polach rozwoju obejmujących 
kompetencje kulturowe, dostęp do kultury, dziedzictwo kulturowe i treści kulturowe. 

Innowacje i kultura mogą stworzyć fundamenty dla zbudowania nowej gospo-
darki w województwie. Dlatego w strategii kultury województwa śląskiego, wzorem 
regionów europejskich, ale także wzorem Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 
2004-2103 należy zwrócić większą uwagę na rozwój przemysłów kultury i gospodar-
cze wykorzystanie potencjału instytucji i środowisk kultury w regionie.

Pewnych trudności przysparza analiza strategii rozwoju turystyki i strategii poli-
tyki społecznej. Obydwa dokumenty odbiegają dosyć wyraźnie swoją konstrukcją 
od wcześniej omówionych opracowań. 

Głównym walorem „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
na lata 2006-2020” jest szczegółowo przeprowadzona diagnoza. W dokumencie 
tym nie sformułowano wizji, a cel główny – utożsamiany z misją – ma charakter bardzo 
ogólny i raczej oczywisty (Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego). Tym niemniej, w warstwie celów szczegółowych i kierunków doszukać 
się można szeregu propozycji dotyczących oczekiwanych efektów wdrożeniowych. 

19 „Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020, s. 66.
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W kontekście relacji z innymi dokumentami strategicznymi zwrócić należy przede 
wszystkim uwagę na eksponowanie w strukturze strategii polityki społecznej zagad-
nień odnoszących się do rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.

Z kolei na podstawie „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 
2004-2013”, pomimo przyjęcia struktury dokumentu analogicznej do innych głównych 
koncepcji strategicznych opracowanych w województwie, trudno jest określić jaka jest 
docelowa pozycja turystyki w rozwoju regionu. Sformułowana wizja jest lapidarna, 
zaś cele strategiczne koncentrują się, właściwie wyłącznie, na problemach rozwoju pro-
duktów markowych. Sprowadza to strategię rozwoju turystyki do opracowania dzie-
dzinowego, nie powiązanego w wyraźny sposób z rozwojem województwa. Można 
też odnieść wrażenie braku wyznaczenia w strategii priorytetów i bardzo szerokiego 
podejścia do rozwoju branży. Jest to jednak uzasadnione niezwykle zróżnicowanym 
potencjałem przestrzeni turystycznej regionu. Mówiąc o produktach turystycznych, 
podjęto próbę ich przypisania do predestynowanych obszarów, co zbliża formułowane 
propozycje do myślenia terytorialnego i stanowi pewną wartość dokumentu. Trudnością 
w skorelowaniu strategii rozwoju turystyki z innymi koncepcjami strategicznymi stała 
się kolejność opracowania dokumentów (opracowanie strategii rozwoju turystyki przed 
przeprowadzeniem aktualizacji strategii i opracowaniem regionalnego programu opera-
cyjnego). Wskazana jest więc aktualizacja tej strategii i przejście od dokumentu będącego 
opracowaniem badawczo-rozwojowym, jak to zaznaczono na początku opracowania, 
do dokumentu stanowiącego integralną część planowania strategicznego w regionie.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Śląskim 
stanowi wyraźne nawiązanie do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000-2020, w której zagadnienia rozwoju społeczeństwa informacyjnego zostały 
zawarte w priorytecie „Transport, komunikacja i informacja”. Zawartość tego priory-
tetu związana jest z dążeniem do wyrównywania standardów sieci telekomunikacyj-
nych i informatycznych w miastach i w ośrodkach wiejskich, stymulowania rozwoju 
usług w zakresie handlu, administracji, edukacji, zdrowia, rozrywki i kultury, możli-
wości świadczenia telepracy, wykorzystania sieci teleinformatycznych dla zarządzania 
procesami, takimi jak: ruch drogowy, transport publiczny, bezpieczeństwo i przeciw-
działanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. W strategii rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego wyznaczono pięć pól strategicznych:

 • kapitał ludzki,
 • infrastruktura,
 • usługi i treści,
 • gospodarka,
 • zarządzanie.
Warto zwrócić uwagę na kompletną strukturę dokumentu zawierającą wizję, 

cele, kierunki oraz przedsięwzięcia, a także zasygnalizowany system wdrażania 
i monitoringu.

Osobną grupę dokumentów stanowią programy związane z ochroną środowi-
ska, począwszy od „Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 
roku oraz celów długoterminowych do roku 2015”, aż po opracowania bardziej 
szczegółowe związane z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, wykorzystywaniem 
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odnawialnych źródeł energii, programem małej retencji oraz analizy oddziaływania 
na środowisko innych strategii i programów. Zwłaszcza ta ostatnia grupa doku-
mentów dyscyplinuje myślenie o kolejnych rozwiązaniach strategicznych i zapewnia 
zachowanie zasad rozwoju zrównoważonego.

Nowe myślenie o rozwoju regionu zaszczepia też uchwalony przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego w 2006 roku „Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego 
na lata 2006-2010”. Program zwraca uwagę na obszary dotychczas trochę niedo-
ceniane w województwie. Jego wartością jest jednak przede wszystkim zwiększanie 
aktywności mieszkańców wsi oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Jest też program 
szansą na nowe ukształtowanie relacji w skali ponadlokalnej ze względu na tworzenie 
Lokalnych Grup Działania. Z programu wynika, że obszary wiejskie w województwie 
powinny stać się obszarem pielęgnowania wartości tradycyjnych, dostarczania pro-
duktów o walorach ekologicznych, zwiększania możliwości spędzania wolnego czasu. 
W programie, wieś nie jest postrzegana jako obszar peryferyjny, lecz jako wartościowe 
uzupełnienie potencjału skoncentrowanego na obszarach zurbanizowanych.

Osobną uwagę należy poświęcić kolejnemu ważnemu dokumentowi, jakim jest 
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”, którego zadaniem 
jest kształtowanie przestrzeni województwa, określenie koncepcji podstawowych ele-
mentów przyszłej struktury przestrzennej województwa i powiązań funkcjonalnych 
między tymi elementami, sformułowanie zasad realizujących politykę przestrzenną 
województwa. Wizja zawarta w planie wprowadza podział województwa na cztery 
obszary metropolitalne. Podział ten jest skorelowany z podziałem województwa 
na cztery obszary polityki rozwoju wprowadzane przez strategię rozwoju wojewódz-
twa. W planie zdefi niowane zostało pojęcie Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, 
rozumianego jako skonsolidowane obszary metropolitalne, a równocześnie stano-
wiącego część Europolu Śląsko-Krakowskiego. Ponadto, w planie mówi się o kształ-
towaniu pasm zurbanizowanych, o zróżnicowanych funkcjach, składających się 
z jednostek osadniczych kształtujących się wzdłuż głównych ciągów infrastruktury 
technicznej i powiązanych komunikacyjnie z centrami metropolii, a także o wielo-
funkcyjnych strefach ze zróżnicowanymi funkcjami (o charakterze rolniczo-mieszka-
niowym, turystyczno-rolniczym, rolniczo-leśnym), równomiernie rozmieszczonych 
na całym śląskim obszarze metropolitalnym. Województwo śląskie ma pozostać 
jednym z krajowych i europejskich centrów rozwoju cywilizacyjnego (sformułowa-
nie zgodne z założeniami strategii rozwoju województwa), regionem policentrycz-
nym, spójnym i zrównoważonym, w którym racjonalnie gospodaruje się przestrzenią, 
zachowując najważniejsze wartości, takie jak: ład przestrzenny, walory architekto-
niczne i krajobrazowe, środowisko i dziedzictwo kulturowe, zdrowie, bezpieczeń-
stwo, walory ekonomiczne, prawo własności, obronność, interes publiczny. 

Sposób sformułowania planu zagospodarowania przestrzennego odpowiada 
dwóm ważnym wymaganiom. Po pierwsze, występuje pełna zgodność pomię-
dzy planem, a strategią rozwoju województwa. Wizja zawarta w strategii znajduje 
w planie swoje właściwe rozwinięcie. Po drugie, plan tworzy czytelne ramy dla podej-
mowania decyzji strategicznych i osadzania ich w przestrzeni regionu.
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PODSUMOWANIE

Podsumowując zawartość dokumentów strategicznych w województwie śląskim 
oraz intencje, które towarzyszyły ich formułowaniu, można wskazać na następujące 
wartości i procesy, których osiągnięcie w przyszłości jest oczekiwane:
1. Wewnątrzregionalne zróżnicowanie charakteru procesów rozwoju i ich dostoso-

wanie do specyfi ki obszarów polityki rozwoju.
 Różnorodność potencjałów i problemów wewnątrz województwa, należąca do naj-

bardziej znaczących w naszym kraju, stwarza konieczność dywersyfi kacji ścieżek 
rozwoju. Homogenizacja procesów rozwoju prowadzić mogłaby jedynie do polary-
zowania tempa rozwoju różnych obszarów. Wyzwaniem, z którym mierzą się opisane 
koncepcje strategiczne jest zapewnienie spójności rozwoju województwa przy zacho-
waniu specyfi ki profi lu rozwoju adekwatnej do lokalnych możliwości i oczekiwań. 

2. Przekształcane, w oparciu o innowacje i przedsiębiorczość, struktury gospodarcze 
województwa.

 Zmianom reguł funkcjonowania gospodarki regionu towarzyszyły procesy restruk-
turyzacji sektorowej, a w ich następstwie także zmiany w strukturze wytwarzania 
produktu krajowego brutto. Trwałą tendencją w tworzeniu PKB okazało się zmniej-
szanie udziału ciężkich przemysłów oraz dużych przedsiębiorstw i zwiększanie 
udziału sektora usług oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Podobnie zmieniła 
się struktura zatrudnienia. Zmiany te stanowiły odzwierciedlenie tendencji zbliża-
nia się polskiej gospodarki do modelu istniejącego w państwach Unii Europejskiej. 
Eksponowanie w dokumentach strategicznych i programowych potrzeby rozwi-
jania innowacji, sieci kooperacji prowadzących do transferu nowych koncepcji 
i technologii wskazuje na przywiązywanie wielkiej wagi do restrukturyzacji opartej 
na zmianach o charakterze jakościowym.

3. Stale wzrastające kwalifi kacje mieszkańców, elastycznie dostosowywane 
do wymagań rynku pracy.

 Obserwowane trendy wskazują na przywiązywanie coraz większej wagi przez miesz-
kańców regionu do podnoszenia swoich kwalifi kacji. Silna sieć szkół w wojewódz-
twie śląskim stanowi znakomitą podstawę do realizacji tych aspiracji. Równie ważne 
jednak, obok kształtowania kompetencji profesjonalnych, jest budowanie pewnych 
postaw. Pozytywnie zmienia się potencjał przedsiębiorczości regionu. Wzmocnieniu 
powinien jednak ulec kapitał relacyjny regionu; konieczne jest zwiększenie zaintere-
sowania mieszkańców uczestnictwem w życiu swoich miejscowości. Niska frekwen-
cja wyborcza (zwłaszcza w wyborach samorządowych), mały udział w działalności 
organizacji obywatelskich, kształtujący się dopiero kapitał zaufania, brak związków 
historycznych i kulturowych pomiędzy różnymi obszarami sugerują konieczność 
głębszego zainteresowania się tymi zagadnieniami w dokumentach strategicznych. 

4. Zajmowanie przez województwo śląskie nowej pozycji w otoczeniu krajowym 
i międzynarodowym.

 Poprzez nowe spojrzenie na potencjały regionu, rozwijanie funkcji kreatywnych, 
wzmacnianie środowisk kulturalnych, otwieranie regionu na nowych mieszkań-
ców, turystów i inwestorów możliwe staje się zajmowanie przez region nowej 
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pozycji w krajowych i międzynarodowych sieciach kooperacyjnych. Rozwój kory-
tarzy transportowych, nowych form łączności, korzystne położenie przygraniczne, 
rozwój międzynarodowej współpracy województwa z regionami w Unii Europej-
skiej – to czynniki dynamizujące proces nowego określania pozycji województwa 
śląskiego w otoczeniu.

5. Zmiana wizerunku województwa śląskiego.
 Wynikiem wprowadzanych przemian w regionie powinno stać się zerwanie 

ze stereotypowym postrzeganiem województwa śląskiego. Region, dzięki rozwo-
jowi innowacji, funkcji kulturalnych, turystyki, wzmocnieniu kapitału ludzkiego, 
poprawie warunków życia może nabrać nowej wartości w oczach mieszkańców 
i inwestorów.

Można powiedzieć, że wizja przyszłości województwa śląskiego wyłaniająca się 
z przeanalizowanych dokumentów jest spójna, logiczna i atrakcyjna. Wiele z proce-
sów zawartych w omawianych koncepcjach zostało już zainicjowanych i w znacz-
nym stopniu zaawansowanych. Należy jednak pamiętać, że dystans pomiędzy stanem 
aktualnym a docelowym wciąż jest duży, a część procesów nie nabrała jeszcze wła-
ściwego tempa. Realne zmiany nie zależą tylko od treści zapisanych w dokumentach, 
ale przede wszystkim od determinacji w ich wdrażaniu i skłonności podmiotów regio-
nalnych do wspólnego działania na rzecz wdrażania strategii.


