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Artykuł opracowany 
w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII – STRATEGIA ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2020”38

PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przy-
pisane samorządowi województwa, który opracowuje strategię rozwoju, stano-
wiącą zapis świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na roz-
wiązanie głównych problemów i utrzymanie województwa na ścieżce trwałego 
i zrównoważonego rozwoju. Jako główne narzędzie polityki rozwoju prowadzonej 
przez samorząd województwa strategia wyznacza zakres działań podejmowanych 
przez władze regionu, a także stanowi punkt odniesienia dla inicjatyw oraz doku-
mentów o charakterze planistycznym, przestrzennym i programowym, podejmowa-
nych i tworzonych na poziomie regionalnym, lokalnym, a także przez środowiska 
branżowe.

Strategia rozwoju województwa obok planu zagospodarowania przestrzen-
nego województwa jest podstawowym dokumentem programowym województwa 
śląskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa śląskiego „Śląskie 2020” został opraco-
wany w oparciu o zasadę partnerstwa społecznego, a co za tym idzie jej wdrażanie 
również będzie opierać się o tą samą fi lozofi ę. Głównym podmiotem odpowiedzialnym 
za przygotowanie oraz wdrożenie Strategii jest Samorząd Województwa, natomiast 
podmiotami współuczestniczącymi w tym procesie są jednostki lokalnego samorządu 
terytorialnego, administracja rządowa, w szczególności wojewoda, liczne organizacje 
pozarządowe, przedstawiciele świata nauki, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwo-
jowe, środowiska gospodarcze oraz samorządy zawodowe, a także partnerzy współ-
pracy transgranicznej i międzyregionalnej. Zgodne współdziałanie wymienionych śro-
dowisk jest warunkiem osiągnięcia celów i założonej w Strategii wizji województwa 
śląskiego. 

Stworzeniu kompleksowego systemu oceny będzie służyć połączenie wyników 
monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego z monitoringiem Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Istotne z punktu widze-
nia całościowego rozwoju województwa i jego spójności wewnętrznej jest badanie 
stopnia poziomu zróżnicowań rozwoju poszczególnych jego obszarów. 

38 Materiał opracowano w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego; Powstał on na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2020” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej do projektu strate-
gii rozwoju województwa.
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Rysunek 2. Strategiczna polityka rozwoju województwa śląskiego

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Pierwsza Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego została przyjęta przez Sejmik 
Województwa Śląskiego w 2000 roku (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego 
Nr I/24/1/2000 z dnia 25 września 2000 roku) i wskazywała konieczność koncentracji 
działań samorządu na 6 priorytetach, tj.:

• wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych 
do zmian społecznych i gospodarczych;

• umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia 
oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców;

• rozwijanie współpracy międzyregionalnej w pasie Polski południowej i w skali 
międzynarodowej;

• rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego;
• wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich 

przedsiębiorstw;
• poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie 

atrakcyjności terenu.
Priorytety te przekładały się na zdefi niowane cele strategiczne, kierunki działań 

oraz przedsięwzięcia.
Wśród przesłanek, które spowodowały pierwszą aktualizację Strategii wskazuje się 

m.in. na: nowy model programowania Unii Europejskiej na lata 2007-2013, potrzebę 
uwzględnienia spójności terytorialnej (obok spójności gospodarczej i społecznej) 
oraz wdrażania Strategii Lizbońskiej na poziomie regionalnym, konieczność zintegro-
wania polityk sektorowych na poziomie regionalnym, ideę zastąpienia ZPORR przez 
16 regionalnych programów operacyjnych.

W 2004 roku rozpoczęto pierwszą aktualizację Strategii rozwoju województwa. 
Zaktualizowany dokument pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000-2020 przyjęta została uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/37/6/2005 
z dnia 4 lipca 2005 roku.
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Wyznaczała ona 2 priorytety horyzontalne: współpracę międzyregionalną 
i międzynarodową, w tym transgraniczną oraz współpracę wewnątrzregionalną; 
oraz 6 priorytetów dziedzinowych: 

• kultura, edukacja, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich;
• integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie;
• restrukturyzacja i rozwój gospodarki;
• innowacje, technologie, działalność B+R;
• ochrona i kształtowanie środowiska i przestrzeni;
• transport, komunikacja i informacja.
W przyjętym dokumencie realizacja priorytetów odbywała się poprzez wyznaczone 

cele strategiczne i kierunki działań. Nie zdefi niowano natomiast przedsięwzięć czy kon-
kretnych projektów i zadań służących osiągnięciu wyznaczonych w strategii celów. 

W lutym 2008 roku Sejmik Województwa Śląskiego przystąpił do aktualiza-
cji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 określając zasady, 
tryb i harmonogram jej opracowania (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego 
Nr III/21/9/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku).

Przesłankami kolejnej aktualizacji były zmieniające się uwarunkowania rozwoju 
regionalnego, zawarte m.in. w dokumentach szczebla krajowego, prawodawstwie 
związanym z prowadzeniem polityki rozwoju, w tym ustawie o samorządzie wojewódz-
twa, ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stawie o udostępnianiu 
informacji  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem aktualizacji Strategii było także 
jeszcze silniejsze wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem gospodarki 
opartej na wiedzy, dyfuzją rozwoju poprzez ośrodki metropolitalne, podnoszeniem jakości 
życia przy uwzględnieniu wymogów wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju. 

Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zdefi niowanych priorytetach rozwoju 
województwa ukierunkowanych na: wzmacnianie metropolizacji regionu poprzez 
rozwój funkcji związanych z kulturą i nauką, powiązanie z przestrzenią europejską, 
powszechną dostępność do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie, 
rozwój nowej gospodarki opartej na kreacji i absorpcji technologii. 

Przystępując do prac nad kolejną aktualizacją strategii rozwoju województwa 
śląskiego założono, iż dokument ten nadal będzie miał charakter długookresowy 
i horyzontalny, co spowoduje efekt synergii działań przez przełamywanie podziałów 
sektorowych. W ramach procesu aktualizacji wyodrębniony jednak zostanie okres pla-
nistyczny do roku 2015 pozostający w zgodzie z okresem obowiązywania średnio-
okresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju na 2007-2015. 

Założono również, że aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
na lata 2000-2020 prowadzona będzie w zgodności z przyjętą Strategią Rozwoju 
Kraju na lata 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-
2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójno-
ści), z zapisami strategii sektorowych, wstępnego projektu Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego, dokumentami strategicznymi przyjętymi przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego w okresie 2005-2007, a także dokumentami programowymi ini-
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cjowanymi przez Radę Europejską, takimi jak odnowiona Strategia Lizbońska czy Stra-
tegia Goeteborska.

W procesie aktualizacji Strategii należy zachować dotychczasową zgodność Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z zapi-
sami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Rysunek 3. Horyzont czasowy strategii

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

AKTORZY AKTUALIZACJI STRATEGII 

Przyjęty w 2008 roku tryb aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego okre-
ślił uczestników prac nad strategią, wskazując równocześnie ich zadania. 

Zgodnie z zasadami do głównych zadań Sejmiku Województwa Śląskiego należy 
uchwalenie trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Ślą-
skiego na lata 2000-2020 oraz opiniowanie poprzez Komisje Sejmikowe, w szcze-
gólności Komisję Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego przedłożonego pro-
jektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Sejmik jest również 
organem właściwym w zakresie ostatecznego uchwalenia zaktualizowanej Strategii 
Rozwoju Województwa.

Do zadań Zarządu Województwa Śląskiego należy m.in. opracowanie wstępnej 
wersji oraz projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. 
Ponadto Zarząd Województwa odpowiada za przygotowanie prognozy oddziaływa-
nia na środowisko projektu zaktualizowanej strategii, a także przeprowadza konsulta-
cje społeczne, w tym z partnerami określonymi w art. 12 ustawy o samorządzie woje-
wództwa oraz w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W trakcie 
trwania procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Zarząd Województwa informuje Sejmik 
Województwa Śląskiego o postępach w pracach nad aktualizacją Strategii.

Ponadto w pracach nad aktualizacją uczestniczy również powołany przez Zarząd 
Województwa Komitet Sterujący ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Ślą-
skiego na lata 2000-2020. Do jego głównych zadań należy nakreślenie kierunku prac, 



44 PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII......

opiniowanie wstępnej wersji i projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa oraz czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac. 

Istotnym uczestnikiem procesu przygotowania projektu zaktualizowanej strategii 
województwa śląskiego jest Moderator Procesu Aktualizacji Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2000-2020, do którego głównych zadań należy prowa-
dzenie konsultacji metodologicznych całego procesu przygotowania projektu, pro-
wadzenie warsztatów i spotkań, opiniowanie zapisów Strategii, ponadto uczestniczy 
w konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Ponadto w pracach uczestniczą również powołane przez Marszałka Wojewódz-
twa Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
na lata 2000-2020 pełniący rolę doradczo-opiniującą oraz Zespół Redakcji i Syntezy 
ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, którego 
głównym zadaniem jest redakcja wstępnej wersji i projektu zaktualizowanej Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego.

W ramach dotychczasowych prac nad aktualizacją (tj. do lipca 2009 r.) można 
chronologiczne wskazać na następujące etapy:

• przekazanie informacji o przystąpieniu do aktualizacji Strategii do jednostek 
samorządu terytorialnego województwa śląskiego (kwiecień 2008);

• opracowanie wizji i wstępnej wersji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Woje-
wództwa (maj-sierpień 2008);

• konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego wstępnej wersji zaktuali-
zowanej Strategii Rozwoju Województwa (wrzesień-październik 2008); 

• opracowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa, który został przyjęty 
przez Zarząd Województwa Śląskiego (marzec-kwiecień 2009);

• opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu strategii 
(marzec 2009);

• konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa śląskiego 
wraz z przygotowaną prognozą oddziaływania na środowisko (maj-czerwiec 2009).

W międzyczasie organizowane były warsztaty z udziałem liderów sceny regional-
nej w tym prezydentów dużych miast, związków samorządowych, przedstawicielami 
nauki, kultury. Ponadto odbyły się liczne spotkania m.in. z rektorami uczelni wyższych 
działających w województwie śląskim, przedstawicielami środowisk branżowych: 
gospodarczych, naukowych, społecznych. Ponadto odbyły się posiedzenia Komitetu 
Sterującego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa, Komisji Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego merytorycznej w zakresie rozwoju regionalnego, Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W celu pełnego otwarcia procesu przygotowania dokumentu oraz stworzenia 
możliwości jak najszerszego społecznego uczestnictwa w procesie formułowania 
strategicznych celów regionu zorganizowano również dwie konferencje pn. Regio-
nalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego. W trakcie pierwszego Forum zapre-
zentowano kierunki i zasady aktualizacji oraz wstępne założenia aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Ponadto, wskazywano także 
perspektywy rozwoju kluczowych obszarów rozwoju województwa. Drugie Forum zor-
ganizowano w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju 
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Województwa. W trakcie spotkania zaprezentowano, stanowiący wynik dotychcza-
sowych prac, projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” wraz 
z opracowaną do projektu Strategii prognozą oddziaływania na środowisko. 

Rysunek 4. Aktorzy prac nad strategią

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

3. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Istotnym elementem w procesie przygotowania projektu strategii jest przeprowadze-
nie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla projektów strategii rozwoju regional-
nego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. W szczególności art. 51 tej ustawy zobowiązuje organ opracowujący projekt doku-
mentu strategii, do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Prognoza 
do projektu Strategii została sporządzona przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 
Śląska (CDPGŚ), będące wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną.

Prognoza ma na celu m.in. ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska we wszystkich częściach Strate-
gii, ocenę potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów Strategii 
oraz przygotowanie rekomendacji, które powinny być uwzględnione przy formułowa-
niu końcowej wersji Strategii.

Zakres i treść Prognozy winny być zgodne z wymogami ustawy oraz z wytycznymi 
co do zakresu i stopnia szczegółowości informacji określonymi przez Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
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Sporządzony dokument prognozy zawiera: opis dokumentu Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego, diagnozę stanu zasobów środowiska, charakterystykę pro-
blemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego, analizę i ocenę oddziaływań na środowisko skutków realizacji 
celów i kierunków działań przyjętych w Strategii, analizę i ocenę oddziaływań na śro-
dowisko planowych przedsięwzięć, ocenę stopnia korelacji celów Strategii z celami 
ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym 
i regionalnym, ogólną ocenę sposobu uwzględnienia w Strategii problematyki zrów-
noważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz szczegółowe rekomendacje.

Identyfi kując problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia pro-
jektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, dokonywano 
analizy w obrębie: różnorodności biologicznej, demografi i i zdrowia ludzkiego, wód 
powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi i gleby, atmosfery i klimatu, kra-
jobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.

Rysunek 5. Metody zastosowane przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”

Źródło: Opracowanie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

PARTYCYPACJA SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE AKTUALIZACJI STRATEGII

Jedną z naczelnych zasad procesu opracowania projektu Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego „Śląskie 2020” była zasada partnerstwa i szerokiego udziału spo-
łecznego w procesie formułowania celów i kierunków polityki rozwoju województwa. 
Realizując zapisy prawa zawarte w ustawie o samorządzie województwa, ustawie 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Śląskiego skie-
rował do szerokich konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Województwa 
wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.
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Informację o projekcie Strategii przekazano pisemnie i elektronicznie do jednostek 
samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, ponadto zgodnie 
wymogami ustawy opublikowano ogłoszenia prasowe zapraszające do zgłaszania 
wniosków i uwag. Elementem procesu konsultacji społecznych było również zorgani-
zowanie II Regionalnego Forum Rozwoju Województwa Śląskiego.

W ramach powyższych działań wpłynęło ponad 50 opinii i uwag z gmin, powia-
tów, województw ościennych, izb gospodarczych, samorządów zawodowych, orga-
nizacji pozarządowych oraz członków Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego, które można usystematyzować jako: 

• zgłoszenie przedsięwzięć czy projektów o charakterze typowo lokalnym, 
• zgłoszenie przedsięwzięć i zadań o znaczeniu regionalnym, 
• uwagi redakcyjne, w tym związane z przeformułowaniem zapisów celów i kie-

runków działań. 
Zgłoszone uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa Ślą-

skiego i będą brane pod uwagę podczas redakcji ostatecznej wersji projektu Strategii 
będącego przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Śląskiego. 

LOGIKA BUDOWY I WDRAŻANIA STRATEGII

W strukturze projektu dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 
2020” wyodrębnić można sześć podstawowych elementów, tj.:

• diagnozę ogólną;
• wizję; 
• bilans strategiczny regionu – analizę SWOT;
• priorytety, cele strategiczne, kierunki działań, przedsięwzięcia;
• ramy wdrażania i fi nansowania;
• monitoring realizacji.
Ponadto, w aneksie zamieszczono szczegó-

łową diagnozę strategiczną dla siedmiu obsza-
rów: środowiska naturalnego, rozwoju techno-
logicznego regionu, rozwoju kultury i turystyki, 
współpracy terytorialnej, rozwoju przestrzeni 
publicznych i mieszkalnictwa, rozwoju regio-
nalnych usług publicznych i społecznych 
oraz metropolizacji. W aneksie ujęto również 
prognozy tendencji uwarunkowań rozwoju 
województwa śląskiego oraz zbadano 
zgodność Strategii z innymi dokumentami 
strategicznymi

Diagnoza ogólna zawiera informacje o sytu-
acji makroekonomicznej regionu, wskazując 
na jego pozycję konkurencyjną względem 
innych województw. Szczegółowe ujęcie dia-
gnostyczne zawarte jest w aneksie i stanowi 

Rysunek 6. Struktura ustaleń strategicznych 
projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020”

Źródło: Opracowanie własne – Wydział 
Planowania Strategicznego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego
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analizę stanu w siedmiu zdefi niowanych obszarach odpowiadających funkcjom 
kształtujących wizję rozwoju. 

Rysunek 7. Schemat funkcjonowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W tych samych obszarach przeprowadzona została analiza SWOT. 
Zasadniczą częścią dokumentu są ustalenia strategiczne, na które składają się 

wizja, priorytety, cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Elementy 
te zostaną opisane szerzej w dalszej części opracowania.

W aneksie dokumentu Strategii zawarto również opisy i prognozy trendów roz-
wojowych. Opierając się na analizach w obszarze społecznym, gospodarczym i prze-
strzennym w skali krajowej i europejskiej badano zmiany w zakresie: społeczno-
demografi cznym, technologicznym, środowiskowym i klimatycznym, metropolizacji, 
integracji i spójności terytorialnej oraz wpływu procesów globalizacji. W oparciu 
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o zidentyfi kowane prognozy trendów rozwojowych stworzono scenariusze rozwoju 
dla obszarów zgodnych z elementami wskazanymi w schemacie budowy wizji. 

Istotnym elementem projektu Strategii jest zarysowanie systemu wdrażania 
oraz prowadzania dalszych prac planistycznych służących realizacji poszczególnych 
celów. Konsekwentna realizacja systemu wdrażania zapewni sukces w postaci osiągnię-
cia zamierzonej wizji. Należy jednak podkreślić, że skuteczność polityki rozwoju wyrażo-
nej w zapisach strategii wymaga koordynacji działań i zaangażowania wielu partnerów 
i aktorów sceny regionalnej, a także umiejętnego budowania aliansów strategicznych 
dla realizacji istotnych dla regionu projektów. Wdrażanie strategii musi być ściśle powią-
zane z systemem monitoringu i ewaluacji Strategii. Odpowiednio przeprowadzony 
monitoring w postaci analizy wskaźników ilościowych i jakościowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć (wskaźniki produktu), celów strategicznych (wskaźniki rezultatu) i stopnia 
osiągania wizji (wskaźniki oddziaływania) umożliwi sprawne zarządzanie rozwojem 
regionu, a dzięki niemu wdrażanie strategii staje się procesem ciągłym i dynamicznym.

USTALENIA STRATEGICZNE

U podstaw opracowania ustaleń strategicznych projektu aktualizacji Strategii stało 
wypracowanie wizji rozwoju województwa śląskiego, której schemat budowy przed-
stawiono na rysunku 8.

Rysunek 8. Schemat budowy wizji

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W ramach prac warsztatowych z udziałem liderów sceny regionalnej wskazano na 
trzy rodzaje wartości budujących wizję rozwoju województwa śląskiego:

• podtrzymane;
• zaprzeczone;
• nieobecne.
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Rysunek 9. Elementy wizji rozwoju województwa

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W ramach wskazanych wartości zaproponowano zastosowanie: strategii kon-
tynuacji dla zachowania cennych i trwałych wartości województwa śląskiego, czyli 
wartości podtrzymywanych; strategii usuwania barier przejawiających się w postaci 
wartości zaprzeczonych, w celu poprawy warunków rozwoju województwa śląskiego 
oraz strategii kreacji dla tworzenia rzeczy nowych i cennych dla przyszłości wojewódz-
twa śląskiego (tworzenie wartości nieobecnych).

Na tej podstawie wypracowano wizję rozwoju regionu, mówiącej, iż wojewódz-
two śląskie będzie regionem zapewniającym swoim mieszkańcom dostęp do usług 
publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie 
gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy. 

W projekcie strategii podkreśla się fakt, że powodzenie realizacji planowa-
nych działań oraz osiągnięcie wyznaczonej wizji zależało będzie w głównej mierze 
od wewnątrzregionalnej organizacji procesów rozwojowych oraz skutecznej współ-
pracy gmin i powiatów, a także wspierania policentrycznego rozwoju struktury osad-
niczej regionu. Rozwój współpracy na poziomie lokalnym zwiększy możliwości wyko-
rzystania szans płynących z otoczenia, jednocześnie pozwoli na wdrożenie polityki 
przestrzennej. Dlatego celowe jest organizowanie procesów rozwojowych na pozio-
mie lokalnym w ramach czterech zidentyfi kowanych obszarów polityki rozwoju, tj.:

a. środkowego obszaru polityki rozwoju39 – będącego obszarem metropolitalnym 
o znaczeniu europejskim, którego centralną składową jest Aglomeracja Gór-
nośląska (Górnośląski Związek Metropolitalny) stanowiąca ośrodek organiza-
cji usług publicznych o zasięgu europejskim i krajowym. Obszar ten, zgodnie 
z założoną wizją, będzie charakteryzował się zrównoważonym wyskalowaniem 
funkcji rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, nowoczesną i innowacyjną 

39 Obszar ten złożony jest z pięciu jednostek typu NUTS 3 jednak ze względu na potrzebę dalszej inte-
gracji i rozwoju Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (Aglomeracji Górnośląskiej) i kreacji na jej 
obszarze funkcji metropolitalnych konieczne jest organizowanie współpracy w ramach tak zorganizo-
wanego obszaru współpracy.
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Rysunek 10. Wizja rozwoju województwa śląskiego 

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
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gospodarką z dużą liczbą przedsiębiorstw wysokich technologii oraz kon-
centracją sfery usług zapewniających wysoką pozycję konkurencyjną regionu 
w skali globalnej oraz o dobrze rozwiniętych związkach z atrakcyjnym otocze-
niem miejskim i wiejskim. 

b. północnego obszaru polityki rozwoju, zorganizowanego wokół Częstochowy, 
będącej ośrodkiem organizacji usług publicznych o znaczeniu krajowym. Rozwój 
ośrodka powinien zwiększyć atrakcyjność całego obszaru. Funkcje edukacyjne, kultu-
rowe i koncentracja regionalnych usług publicznych Częstochowy zostaną rozwinięte 
dla wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia i poprawy 
dostępności do usług publicznych na otaczających Częstochowę obszarach. 

c. południowego obszaru polityki rozwoju – zorganizowanego wokół Bielska-
Białej, będącego ośrodkiem organizacji usług publicznych o znaczeniu krajo-
wym, który z innymi miastami obszaru powiązany jest międzyregionalną i regio-
nalną siecią transportową. Dzięki rozwiniętej przedsiębiorczości oraz poprzez 
poprawę dostępności komunikacyjnej obszar ten powinien stać się ośrodkiem 
ekologicznie bezpiecznego i nowoczesnego przemysłu, edukacji i konkurencyj-
nym centrum turystyki i rekreacji w obszarze Polski południowej.

d. zachodniego obszaru polityki rozwoju – zorganizowanego wokół Rybnika 
- ośrodka organizacji usług publicznych o zasięgu krajowym. W przyszłości 
Rybnik z otoczeniem powinien być ośrodkiem o zróżnicowanej nowoczesnej 
strukturze gospodarczej z ograniczonym wydobyciem węgla kamiennego, 
dobrze rozwiniętej sieci małych i średnich przedsiębiorstw o profi lu usługowym 
i wytwórczym, jak również rozwijającym się obszarem szkolnictwa wyższego.

Należy podkreślić, iż podział ten został wprowadzony już w strategii w roku 
2000 i stanowi on podstawę rzeczywistej współpracy na poziomie subregionalnym 
w województwie śląskim, czego przykładem może być działanie stowarzyszenia 
pn. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, czy realizacja 
tzw. Programów Rozwoju Subregionów funkcjonujących w ramach RPO 2007-2013.

Osiągnięcie wizji wymaga skoncentrowania działań prowadzonych w regionie 
w trzech priorytetach rozwoju zdefi niowanych następująco: 

• Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie 
absorbującym technologie. 

• Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych 
usług publicznych o wysokim standardzie. 

• Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni 
europejskiej. 

W obrębie wyznaczonych priorytetów rozwoju w oparciu o zidentyfi kowane obszary 
wsparcia wyznaczono cele strategiczne, dla których określono kierunki działań, wska-
zano na typy działań oraz określono przedsięwzięcia w perspektywie do 2015 roku. 
Strukturę priorytetów, celów i kierunków działań opracowanych w ramach Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” przedstawiono na rysunku 11.

Za pomocą wskazanych przedsięwzięć regionalnych (zdefi niowanych jako grupy pro-
jektów, zadań i inicjatyw) możliwe będzie zdynamizowanie przeobrażeń regionu przyczy-
niających się do osiągania strategicznych celów rozwoju województwa. Wybór przedsię-
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wzięć stanowi efekt prac warsztatowych z udziałem grup eksperckich m.in. ze środowisk 
naukowych, gospodarczych i społecznych. Wskazane przedsięwzięcia mają istotne znacze-
nie dla kształtowania procesów rozwoju regionu, jednak nie wykluczają i nie ograniczają 
podejmowania oraz wspierania innych projektów prorozwojowych służących realizacji 
celów Strategii a realizowanych zarówno przez samorząd województwa jak i inne pod-
mioty, w tym projektów już wpisanych do regionalnych i krajowych programów operacyj-
nych realizowanych w obecnym okresie programowania, obejmującym lata 2007-2013.

Opisując przedsięwzięcia wskazuje się na ich istotę, potencjalnych benefi cjentów 
(grupy docelowe), potencjalne źródła fi nansowania oraz potencjalnych realizatorów 
przedsięwzięcia. W tabeli 4 zaprezentowano listę zaproponowanych przedsięwzięć 
o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa śląskiego.

Tabela 4. Lista strategicznych przedsięwzięć ujętych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2020”.

PRIORYTETA A: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE REGIONEM NOWEJ GOSPODARKI KREUJĄCYM I SKUTECZNIE 
ABSORBUJĄCYM TECHNOLOGIE
 P.A.1. Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
 P.A.2. Wykreowanie i rozwój TECHNOPOLII SILESIA 
 P.A.3. Stworzenie regionalnej sieci szerokopasmowej
 P.A.4. Stworzenie regionalnej internetowej platformy e-usług publicznych
 P.A.5. Kreatywny region
 P.A.6. Technologiczna przebudowa systemu energetycznego 
 P.A.7. Technologie inżynierii medycznych

PRIORYTET B WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE REGIONEM O POWSZECHNEJ DOSTĘPNOŚCI DO REGIONAL-
NYCH USŁUG PUBLICZNYCH O WYSOKIM STANDARDZIE
 P.B.1. Platforma współpracy bezpieczeństwa publicznego 
 P.B.2. Regionalna Sieć Transportu Szynowego 
 P.B.3. Regionalna sieć rekreacyjnych przestrzeni publicznych
 P.B.4. Stworzenie i wdrożenie regionalnego systemu gospodarki odpadami
 P.B.5. Regionalny system obszarów chronionych
 P.B.6. Model zarządzania zlewniowego dla województwa śląskiego

PRIORYTET C WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZNACZĄCYM PARTNEREM KREACJI KULTURY, NAUKI I PRZE-
STRZENI EUROPEJSKIEJ
 P.C.1. Multimodalne centrum pasażersko-komunikacyjne MPL Katowice Airport 
 P.C.2. Sieć drogowa województwa śląskiego
 P.C.3. Zintegrowany system transportowo-komunikacyjny
 P.C.4. Organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012
 P.C.5. Regionalne obiekty kultury wysokiej 
 P.C.6. Utworzenie i wsparcie działalności Fundacji Nauki Śląskiej

Źródło: Opracowano w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego.

Pełny układ ustaleń strategicznych tego podstawowego dla samorządu województwa 
dokumentu przedstawia rysunek nr 11. Natomiast treść projektu Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego „Śląskie 2020” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania 
na środowisko dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego www.silesia-region.pl w zakładce plan rozwoju/aktualizacja strategii 
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2008/2009. Ponadto na stronie umieszczono materiały z przebiegu prac nad aktualizacją 
Strategii, w tym prezentacje z Regionalnych Forów Rozwoju Województwa Śląskiego.

PODSUMOWANIE

W pracach nad aktualizacją dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
na lata 2000-2020, których wynikiem jest opracowanie projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” czynny udział brali przedstawiciele jedno-
stek samorządu terytorialnego, środowisk gospodarczych, naukowych, zawodowych, 
organizacji pozarządowych. Współpraca prowadzona była m.in. poprzez organizację 
warsztatów, spotkań roboczych, konferencji prowadzonych w ramach konsultacji spo-
łecznych, umieszczanie informacji oraz projektu zaktualizowanej Strategii na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Opracowanie projektu Strategii stanowi 
efekt wysiłków i konsensusu przedstawicieli różnych środowisk, jest dowodem poczu-
cia odpowiedzialności i dbałości wspólnoty samorządowej o przyszłość regionu.

Wdrażając zapisy Strategii należy mieć na uwadze zasadę partnerstwa, progra-
mowania, koordynacji, subsydiarności, spójności oraz otwartości. Polityka regionalna 
województwa śląskiego będzie prowadzona przy współpracy wszystkich zaanga-
żowanych podmiotów z założeniem, że poszczególne zadania będą podejmowane 
na możliwie najniższym szczeblu decyzyjnym. Bardzo istotne znaczenie będzie miało 
też skorelowanie na poziomie województwa polityki rozwoju z polityką przestrzenną, 
tak aby tworzyły one spójny system planowania rozwoju regionu.


