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Spójność terytorialna w warunkach publicznego 
doStępu do informacji o przeStrzeni

Od chwili sformułowania w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 roku szeroko 
rozumiany cel „spójności” staje się coraz wyraźniejszym przesłaniem dla polityk Unii 
Europejskiej. Początkowo ograniczony do dwóch składowych – spójności ekonomicz-
nej i społecznej, począwszy od 1988 roku uzyskał odpowiednie regulacje prawne, 
które pozwalały na przydzielanie jego realizacji coraz większych środków z unijnego 
budżetu. Po kilkunastu latach funkcjonowania rozszerzony został w projekcie Traktatu 
Lizbońskiego w trzecią składową – spójność terytorialną.

Niezależnie od dzisiejszych wątpliwości i pojawiających się krytycznych ocen, 
dotyczących pewnych „mielizn” polityk wdrażających cele spójności, nie można nie 
doceniać wagi, wzmocnionego przez nie, podejścia geograficznego do problemów 
rozwoju Unii. Przede wszystkim pozwoliło ono na dostrzeżenie zróżnicowania regio-
nów europejskich i sformułowania strategii, które, niezależnie od często dziś kry-
tycznej oceny ich skuteczności bądź efektywności, miały na celu niedopuszczenie do 
pogłębiania się tych zróżnicowań. 

Trudno jest ocenić, jak wyglądałaby dziś Unia bez polityki spójności. Z pewnością 
jednak żywotność idei europejskiej właśnie jej wiele zawdzięcza. Niezależnie bowiem 
od dużych kosztów tej polityki, niesie ona ze sobą silne przesłanie jedności i wspól-
noty, które ma duży potencjał polityczny, zarówno w krajach będących donorami jak 
też, co oczywiste, u jej beneficjentów.

Polityka spójności sprzyjała konwergencji regionów Unii – w ciągu ponad dwu-
dziestolecia jej realizacji spadła bezwzględna liczba regionów biednych, o najniższym 
poziomie PKB per capita. Zapewniła też dostęp do dóbr publicznych, których wielu 
regionom nie mógłby zapewnić rynek czy polityka krajowa – wydajnych sieci transpor-
towych, znaczącej redukcji zagrożeń środowiska, inwestycji w edukację, kompetencje 
i innowacje. 

Za znaczące osiągnięcie polityki spójności uważa się też wypracowany przez lata 
system jej realizacji, w postaci wielopoziomowego systemu zarządzania, opartego 
na odpowiedzialności i partnerstwie. Uważa się, że system ten zarówno stymuluje 
rozwój poprzez współpracę pomiędzy podmiotami na szczeblu europejskim, krajo-
wym i regionalnym, jak też wzmacnia poczucie tożsamości europejskiej u obywateli 
i zainteresowanie realizacją wspólnej polityki unijnej u władz różnych szczebli.

Z drugiej jednak strony podnosi się fakt, że kraje będące przez lata największymi 
beneficjentami polityki spójności, jak Grecja, Irlandia, Portugalia – okazały się gospo-
darkami mało odpornymi na zjawiska kryzysowe, i w konsekwencji mało stabilnymi. 
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Fakty te sprzyjają krytyce tej polityki, nasilającej się wraz z postępem przygotowań 
nowego budżetu Unii. Znamienne jest, że polityka spójności w swej zasadzie nie jest 
kwestionowana, ale zarzuca się jej zbyt wysokie koszty lub zbyt niską efektywność – 
w zależności od tego, czy krytyka pochodzi od jej donora czy od beneficjenta.

Krytycy polityki spójności zarzucają jej przede wszystkim zbyt zbiurokratyzowany 
sposób implementacji i piętno praktyki „sprawiedliwego zwrotu” (tzw. logika „juste 
retour”) w redystrybucji środków, wynikającej z rosnącej roli wkładu państw człon-
kowskich do budżetu Unii. Polega ono na takim „manewrowaniu” realizowanymi 
priorytetami, aby każdy kraj członkowski zbliżał się do stanu równowagi pomiędzy 
wpłatami a wypłatami z unijnej kasy.

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna pozostanie kluczowym przesła-
niem nowej strategii Unii na nadchodzącą dekadę. Po nieudanej implementacji „stra-
tegii lizbońskiej” Komisja Europejska ogłosiła strategię Europa 2020, mającą przygo-
tować gospodarkę Unii na nowe dziesięciolecie. Strategia Europa 2020 podkreśla rolę 
europejskiej polityki spójności jako podstawowego mechanizmu umożliwiającego 
osiągnięcie priorytetowych celów wzrostu inteligentnego, trwałego i sprzyjającego 
integracji społecznej w państwach członkowskich i ich regionach. Wskazuje też na 
konieczność większej koncentracji na priorytetach strategicznych oraz potrzebie inno-
wacyjnych rozwiązań finansowych wspierających realizację tych celów. 

Spójność wydaje się więc trwałym dorobkiem polityki Unii i tak jest też postrze-
gana z zewnątrz – wiele krajów czy ponadnarodowych ugrupowań dostrzega w niej 
atrakcyjny wzorzec dla kształtowania własnych polityk. Mimo postulowanej potrzeby 
reform tej polityki po roku 2013, umacniane przez nią terytorialne podejście do 
problematyki rozwoju pozwala na pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału 
i zmniejszenie trwałego wykluczenia społecznego poprzez równolegle prowadzone 
interwencje zewnętrzne oraz wielopoziomowe zarządzanie. Włączanie władz teryto-
rialnych skutkuje lepszym adresowaniem i efektywniejszym wykorzystaniem środków. 

Należy podkreślić, że państwa członkowskie Unii bardzo opierały się przyznaniu 
Komisji Europejskiej uprawnień w zakresie rozwoju przestrzennego. Stąd czynnik tery-
torialny stał się explicite składową polityki spójności dopiero względnie niedawno. 
Tym niemniej należy dorozumiewać, że terytorialność była wpleciona w idee spójności 
ekonomicznej i społecznej, poprzez wskazywanie konieczności zmniejszania zróżni-
cowań, wzmacniania konkurencyjności i promocji zasad trwałego rozwoju. Czynnik 
geograficzny zapewniał wartość dodaną tym politykom. 

Generalnie, unikalnym walorem podejścia terytorialnego jest zwiększanie stopnia 
koordynacji polityk oraz zwiększanie ich efektywności i skuteczności. Oprócz kosztów 
podwyższania zdolności do sprawnego zarządzania na wszystkich poziomach, od 
europejskiego po lokalny, cele spójności terytorialnej nie wymagają żadnych dodat-
kowych środków. Za to zapewniają lepsze wykorzystanie środków przeznaczanych na 
realizację innych celów. 

Wobec tak znaczącej i wciąż rosnącej roli paradoksem jest, że sposób rozumienia, 
czy też definiowania spójności terytorialnej był przez lata dość dowolny, w każdym 
razie nie było w tym względzie obowiązującej, jednolitej wykładni. Sam termin był 
jednak na tyle „nośny” politycznie, że zjednywał i przekonywał do wspierania polityk, 
które deklarowały realizację tak określonego celu. 
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Dziś po długotrwałej dyskusji przeprowadzonej nad propozycjami „zielonej księgi” 
na temat spójności terytorialnej, można przyjąć następującą ramową definicję tego 
pojęcia: Terytorialna spójność odnosi do sytuacji gdzie polityki zmniejszające zróżni-
cowania, podwyższające konkurencyjność i promujące trwały rozwój zyskują wartość 
dodaną przez tworzenie spójnych pakietów, uwzględniających specyfiki miejsca ich 
wdrażania, określone okoliczności i ograniczenia, teraz i w przyszłości. Terytorialna 
polityka spójności odnosi się do działań promujących dobre zarządzanie terytorialne, 
mające na celu osiągnięcie tejże spójności. Europejska polityka spójności terytorialnej 
w szczególności odnosi się do takich działań podejmowanych przez instytucje UE1.

Istotny wkład w kształtowanie poglądów na spójność terytorialną wniósł raport 
dr. Fabrizia Barki2, przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej jako niezależne 
sprawozdanie na temat skuteczności dotychczasowej polityki spójności, zakończone 
propozycjami jej reform po 2013 roku. W przygotowaniu Raportu uczestniczyli eks-
perci ze środowisk akademickich oraz politycy. Zidentyfikowano w nim podstawowe 
wyzwania i propozycje priorytetów, a także zalecenia dotyczące kluczowych elemen-
tów procesu administrowania polityką spójności.

Raport Barki zaznacza brak rzetelnej oceny dotychczasowej polityki spójności, gdyż 
większość ocen pochodzi od kreatorów tej polityki, a więc trudno w nich o obiektyw-
ność. Mimo to raport stwierdza, że istnieją wystarczająco udokumentowane powody, 
zakorzenione w teorii ekonomicznej i politycznej ocenie obecnego stanu Unii Euro-
pejskiej, by przeznaczała ona dużą część swojego budżetu na zapewnienie euro-
pejskich dóbr publicznych poprzez strategie rozwojowe ukierunkowane terytorial-
nie3, nakierowane zarówno na kluczowe cele ekonomiczne jak i społeczne. Zdaniem 
raportu polityka spójności zapewnia właściwą podstawę dla wdrażania takich strate-
gii, lecz wobec istniejących wyzwań potrzeba jej kompleksowej reformy. Wskazuje na 
potrzebę „silnej polityki” (traktując to jako odnowę pierwotnych idei założycieli Unii), 
koncentracji priorytetów, kluczowych zmian w sposobie zarządzania oraz kompro-
misu na wysokim szczeblu politycznym, szczególnie w kwestii projektowania budżetu 
Unii. Podkreśla też, że wobec niektórych wyzwań ekonomicznych i politycznych część 
reform powinna być wprowadzona już w obecnym okresie programowania.

Według Barki w polityce ukierunkowanej terytorialnie interwencje publiczne pole-
gają na wykorzystaniu wiedzy lokalnej i podlegają weryfikacji uwzględniającej powią-
zania pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Raport uważa, że jest to lepsze od 
strategii alternatywnych, które nie uwzględniają aspektu terytorialnego, przez co nie 
udaje im się zintegrować działań. Takie strategie błędnie zakładają, że państwa człon-
kowskie same dokonają integracji działań lub że może to nawet nastąpić w wyniku 
wyborów dokonywanych przez wybrane podmioty prywatne. Raport podkreśla, że 
takie błędne rozumowanie było jedną z przyczyn obecnego kryzysu.

Zdaniem Raportu istnieją silne argumenty dla przeznaczania dużej części budżetu 
Unii na strategie uwarunkowane terytorialnie (place-based). Przede wszystkim służy to 

1 wg Andreas Faludi – Territorial Cohesion under the Looking Glass, www.ec.europa.eu.
2 Fabrizio Barca – An Agenda for the Reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting 

European Union challenges and expectations, Independent Report, April 2009, www.ec.europa.eu.
3 F. Barca w swym raporcie konsekwentnie używa sformułowania „place-based strategies”.
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wspieraniu procesu ujednolicenia rynków, umacnianiu wspólnej waluty oraz łagodzi 
skutki obserwowanej erozji wpływu państwa na przemiany ekonomiczne. Wychodzi 
też naprzeciw oczekiwaniom obywateli Europy, by każdy miał dostęp do korzyści eko-
nomicznych ujednolicenia, miał równy dostęp do zrodzonych stąd szans, jak również 
jednakowe możliwości radzenia sobie z ryzykiem i zagrożeniami. 

Barka widzi dużą rolę Państw członkowskich, które jego zdaniem powinny móc 
dostosowywać sposób interwencji do swego specyficznego kontekstu. Wskazuje też 
na potrzebę podjęcia procesu określenia społecznie uzgodnionych standardów dla 
konkretnych aspektów dobrobytu, do których ludzie przywiązują najwyższą wagę. 
Traktuje to jako rodzaj społecznej umowy miedzy Unią a jej obywatelami. 

W polityce spójności widzi przesłanie całej Unii i jej poszczególnych instytucji, jako 
że dopiero na tym szczeblu uwidacznia się ich przewaga nad poszczególnymi pań-
stwami. Unia jest w stanie lepiej uwzględniać współzależności transgraniczne, które 
stają się coraz ważniejszym czynnikiem jej wzrostu w miarę pogłębiania integracji. 
Polityka prowadzona na szczeblu unijnym jest też bardziej odporna na działania licz-
nych grup nacisku, zniekształcających kierunki i cele polityki Unii, które jednak prze-
ważnie działają w zasięgu ograniczonym terytorialnie.

Raport Barki podkreśla konieczność jednoznacznego rozróżnienia w polityce Unii 
interwencji skierowanych na wzrost dochodu i rozwój (cele „efektywnościowe”) 
od tych skierowanych na zmniejszenie nierówności (cel „inkluzji społecznej”) oraz 
od monitorowania i oceny wyników. Koncentracja na ograniczonej liczbie kluczo-
wych priorytetów mogłaby doprowadzić do uzyskania „masy krytycznej” interwen-
cji, a przez to pewniejszego osiągnięcia powszechnie zaakceptowanych priorytetów. 
Sprzyjałoby to sukcesowi politycznemu a Komisji umożliwiło lepsze wykorzystanie jej 
zasobów ludzkich dla odgrywania bardziej strategicznej roli. 

Tezy Raportu Barki, oparte na koncepcji strategii ukierunkowanej terytorialnie 
(place-based), bazują na podejściu określanym przez OECD „nowym paradygmatem 
polityki regionalnej”, które było wdrażane w licznych regionach świata w ostatnich 
dziesięcioleciach. Celem tego podejścia jest równoczesne zredukowanie zarówno 
trwałej nieefektywności, polegającej na niepełnym wykorzystaniu zasobów, jak i trwa-
łego wykluczenia społecznego, objawiającego się nadmierną liczbą obywateli, których 
dochód oraz inne wskaźniki dobrobytu są niższe niż przyjęty w danym miejscu stan-
dard.

Obszary interwencji (terytoria, których dotyczą strategie) delimitowane są przez 
pryzmat funkcjonalności – czyli jako regiony, w których określone zbiory cech istot-
nych dla rozwoju wpływają na rozwój silniej niż w przypadku regionów o większej 
lub mniejszej wielkości. Wspieranie „harmonijnego rozwoju”, zmniejszanie „dyspro-
porcji” pomiędzy regionami czy też ograniczanie ich „zacofania” następuje poprzez 
realizację polityki spójności. 

Obszar może wymagać interwencji z zewnątrz w odpowiedzi na niedoskonało-
ści rynkowe (market failures) i polityczne (government failures). Często dane miejsce 
może być uwikłane w samonapędzającą się spiralę nieefektywności w wyniku złej 
polityki lokalnych elit, ignorującej czynniki niesprzyjające ich interesom. Społeczne 
wykluczenie może wynikać ze specyficznego dziedzictwa obszaru. Interwencja poli-
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tyczna polega na dostarczeniu zintegrowanych pakietów dóbr i usług społecznych, 
w celu zapoczątkowania zmian instytucjonalnych, poprawy dobrobytu mieszkańców 
i produktywności przedsiębiorstw oraz promowanie innowacyjności. 

Charakter i ilość dóbr i usług powinny wynikać z potrzeb konkretnych obszarów, 
określanych poprzez agregację lokalnych preferencji oraz wiedzy i uwzględnianie 
powiązań z innymi obszarami. Powstawanie aglomeracji, traktowanych jako zespół 
synergicznych zjawisk i procesów napędzających rozwój – stanowi sumę decyzji pod-
miotów publicznych jak i prywatnych. Decyzje publiczne nieodmiennie dokonywane 
są w warunkach niedostatku informacji odnośnie szczegółowych kierunków i efek-
tywności procesów aglomeracji i niepewności co do tego, które aglomeracje powinny 
być wspierane. Co więcej, w tym samym czasie mamy do czynienia z naciskiem pry-
watnych interesów na proces podejmowania decyzji. 

Ta sytuacja wymaga ostrożnego podejścia do interwencji publicznych oraz koniecz-
ności ich weryfikacji i oceny pod względem oddziaływania terytorialnego. Wymaga 
też umożliwienia wszystkim zainteresowanym równego dostępu do informacji na ich 
temat oraz wyrażenia ewentualnego sprzeciwu. Podejście ukierunkowane terytorial-
nie pozwala osiągnąć powyższe cele, pod warunkiem podjęcia specyficznych działań 
nakierowanych na właściwy obieg informacji.

Tak więc kwestia dostępu do informacji nabiera szczególnego znaczenia w miarę 
wzrostu znaczenia polityki spójności terytorialnej. Łączy się ona dodatkowo z proble-
mami w zakresie wdrażania i upowszechniania szeroko propagowanej idei „planowa-
nia zintegrowanego”, z obserwowanym brakiem społecznego zaufania i zrozumie-
nia dla samej istoty planowania (a nawet prostej koordynacji) działań w przestrzeni, 
brakiem zrozumienia dla nadrzędności celu publicznego, a nawet pogłębiającym się 
kryzysem skuteczności podstawowej koordynacji przestrzennej działań inwestycyjnych 
ze strony planowania przestrzennego. Wskazuje to na konieczność poszukiwania 
nowych pól i metod komunikacji społecznej w tym zakresie. 

Fragmentacja i atomizacja polityk różnych szczebli władzy w odniesieniu do 
danego terytorium jest przejawem szerszego kryzysu skuteczności państwa. Towarzy-
szy mu wzrost znaczenia działań podejmowanych przez instytucje prywatne, które ze 
swej natury są rozproszone i zatomizowane, a ponadto mają często konkurencyjne 
wobec siebie cele. Ta sytuacja nie sprzyja rozwojowi polityk typu „top-down”, którą 
jest ze swej istoty polityka spójności terytorialnej. Rozwój cywilizacji informacyjnej 
i społeczeństwa obywatelskiego, przejawiający się istotnym ułatwieniem dostępu do 
informacji, owocuje też zmiennością wzorców kulturowych, aspiracji i dążeń społecz-
nych. Wszystko to składa się na niestabilność sytuacji i procesy określane mianem 
„przemian paradygmatu” – w różnych dziedzinach życia społecznego.

W tej sytuacji przewartościowaniu ulegać muszą instrumenty wdrażania polityki 
odnoszącej się do danego terytorium. Polityka spójności terytorialnej jest ze względu 
na swoje źródła wdrażana poprzez bezpośrednie inwestycje publiczne lub poprzez 
środki ekonomiczne, jakimi de facto są granty pochodzące z programów Unii Euro-
pejskiej. Ponadto do dyspozycji są tradycyjne środki prawne i struktury organizacyjne 
istniejące w każdym państwie, które w zasadzie nie są koordynowane ze szczebla Unii. 
Do tej grupy należą też specyficzne środki nakazowo-zakazowe w postaci planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz niewiążących swymi ustaleniami analiz 
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i badań przestrzennych, prowadzonych w każdym kraju, ale też na szczeblu Unii – 
przykładem jest tu szeroko zakrojony program ESPON. Jednak wszystkie te instru-
menty nie są wystarczające wobec przedstawionych wcześniej wyzwań, w związku 
z czym na coraz bardziej znaczący instrument polityki wyrasta doskonalenie metod 
uspołecznienia procesów politycznych i ich wdrażania przy szerokim wsparciu instru-
mentami komunikacji społecznej i narzędziami informacyjnymi.

Pojawiają się nowe pojęcia, jak gospodarka oparta na wiedzy, gdzie wiedza trakto-
wana jest jako produkt, przechodząc podobne fazy produkcji, dystrybucji i wdrożenia. 
Potwierdzone Nagrodą Nobla badania symetrii dostępu do informacji4 doprowadziły 
do rozwoju nowych dziedzin, jak ekonomia informacji czy technologia lub inżynieria 
wiedzy. Rodzą się też nowe możliwości, związane z technologią informacyjną, zwłasz-
cza w odniesieniu do informacji o cechach terytorialnych – informacji o przestrzeni.

Tak więc informacja i wiedza stają się kluczowe w kształtowaniu oraz implementacji 
polityk adresowanych terytorialnie lub mających istotne skutki terytorialne, bądź wprost 
dotyczących ochrony lub przekształcania przestrzeni. Trend ten można wykorzystać dla 
poprawy skuteczności tych polityk, zwłaszcza wobec niskiej skuteczności innych, bar-
dziej formalnych instrumentów, jak na przykład procedury prawne. Wydaje się więc, 
że warto też w interesie publicznym modelować te trendy, rozwijając środki tworzenia 
i udostępniania informacji oraz rozszerzania społecznej wiedzy na temat aglomeracji 
cech i procesów dotyczących specyficznych terytoriów. Skutkiem tych działań będzie 
rozszerzanie zrozumienia i wzrost partycypacji społecznej w zarządzaniu terytorialnym.

Zagadnienia te dostrzeżone zostały także w podejmowanych w Polsce pracach 
nad przygotowaniem programowych dokumentów związanych z rozwojem teryto-
rialnym. Na przykład w projekcie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 
2030 wskazuje się, że system instytucjonalny wspomaga, a w rzeczywistości warun-
kuje właściwą i efektywną realizację zamierzeń w zakresie polityki przestrzennej. 
Określa się tam też podstawowe elementy systemu instytucjonalnego oraz formu-
łuje propozycje ewolucji w tym zakresie. Znamienne, że do instrumentów o podsta-
wowym znaczeniu w tym względzie zalicza się ogólnodostępny system monitoringu 
zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji polityki przestrzennej, dostarczający 
informacje do podejmowania decyzji o charakterze zarządczym na wszystkich szcze-
blach władzy. Przewiduje się też program edukacji społeczeństwa w zakresie możli-
wości wykorzystywania informacji o stanie zagospodarowania przestrzeni i specjalną 
politykę informacyjną w zakresie planowania przestrzennego. 

Szczegółowe określenie sposobu wdrażania zapisów KPZK wzmacnia funkcję koor-
dynacyjną prowadzonej na jej podstawie polityki przestrzennej państwa, zarówno 
wobec innych polityk publicznych ukierunkowanych sektorowo, jak i działań opera-
cyjnych podejmowanych przez podmioty spoza sektora publicznego. Proponowane 
działania odnoszą się do szeregu znaczących polityk, w tym: miejskiej, rozwoju obsza-
rów wiejskich, obszarów przygranicznych, obszarów morskich, polityki ekologicznej, 
transportowej, gospodarki wodnej, energetycznej i obrony narodowej5.

4 Akerlof, Spence, Stiglitz.
5 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 – projekt, (KPZK), Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2010. 
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Tak więc obok zagadnień stanu wiedzy, czemu dotąd poświęcano najwięcej uwagi, 
wzrasta rola zagadnień przepływu wiedzy, jako niezależnej dziedziny badań i praktyki. 
Obok tego co wiemy, pojawia się kwestia co chcemy lub powinniśmy przekazać i upo-
wszechnić, co faktycznie przekazujemy i jak to jest rozumiane, jak wartościowane 
i jak wpływa na faktyczne zachowania. Są to istotne kwestie typowo polityczne – jak 
przekonywać, jak zjednywać sojuszników, jak rozszerzać ich partycypację, a w efekcie 
jak wzmacniać demokrację i poprawiać spójność terytorialną Unii.

Tak więc rozwój polityki spójności terytorialnej wymagać będzie równoległego 
z  przekształcaniem jej celów i kierunków rozwoju metod praktycznego działania. 
Spowodować to może istotne przewartościowania instrumentów implementacyj-
nych, w postaci narzędzi dostarczania informacji, budowania wiedzy, modelowania 
pojęć i kształtowania postaw społecznych. Wszystko to może mieć istotny wpływ na 
strukturę i wzajemne zależności polityk spójności a także innych działań odnoszących 
się do poszczególnych terytoriów i ogólnie do europejskiej przestrzeni.


