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Od 2004 roku zaangażowany w  prace związane z  programowaniem perspektywy 
2007-2013, w  tym przygotowanie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz 
Narodowego Planu Rozwoju, a  później związane z  opracowaniem Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Obecnie bierze udział w  pracach dotyczących 
perspektywy po 2014 roku, będąc odpowiedzialny za wzmocnienie wymiaru 
terytorialnego polityki spójności. Zajmuje się m.in. przygotowaniem zasad realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. 

Niniejszy artykuł wyraża poglądy autora i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego.

PODEJŚCIE DO REALIZACJI ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 
TERYTORIALNYCH W POLSCE – INSTRUMENT POLITYKI MIEJSKIEJ 

CZY NARZĘDZIE ZASPAKAJANIA POTRZEB LOKALNYCH?

ZARYS

Wraz z  decentralizacją zarządzania funduszami strukturalnymi w  Polsce następuje 
wzmacnianie kompetencji samorządu terytorialnego, szczególnie samorządu 
województwa. Równolegle z  przygotowaniem Polski do realizacji polityki spójności 
po roku 2013, która promując Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), wiąże go ze 
wspieraniem strategii rozwoju obszarów miejskich i delegacją części zadań zarządczych 
dotyczących polityki spójności na poziom miast. W  kraju toczą się prace nad krajową 
polityką miejską oraz projektem nowelizacji ustawy o  zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, które podkreślają większą rolę samorządu lokalnego, zwłaszcza partnerstw 
z  miejskich obszarów funkcjonalnych. W  tym kontekście zastosowanie instrumentu ZIT 
nabiera szerszego znaczenia w Polsce, czyniąc go istotnym narzędziem krajowej polityki 
miejskiej. 

Słowa kluczowe: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, polityka spójności, polityka 
miejska, samorząd lokalny.

WSTĘP

W ostatnich kilku latach toczy się w Polsce dyskusja o rosnącym znaczeniu miast. To 
miasta, głównie te największe, napędzają regionalne gospodarki a ich włodarze dysponują 
największymi budżetami inwestycyjnymi w porównaniu do innych JST. Ponadto, liderzy 
wielkich miast są również szeroko rozpoznawani w społeczeństwie jako ważni gracze na 
arenie politycznej. Jednak faktyczna rola miast w polityce rozwoju na gruncie ustrojowym 
i prawnym do tej pory jest nie wystarczająco odzwierciedlona. 
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NOWE NARZĘDZIE POLITYKI MIEJSKIEJ

Wszelkie próby zmiany powyższej sytuacji podejmowane w  kraju od 2007 roku, 
dotyczące ugruntowania roli miast, poprzez m.in. inicjatywy kolejnych rządów odnośnie 
wprowadzenia ustawy metropolitalnej, zakończyły się niepowodzeniem. Mniej więcej 
w  czasie gdy pojawiała się ostatnia z  propozycji zgłaszana przez śląskich posłów1, 
ruszyła dyskusja nad kształtem polityki spójności po roku 2013. Wśród całkowicie 
nowych – w  stosunku do obecnego okresu programowania – propozycji w projektach 
rozporządzeń określających zasady realizacji tej polityki, przygotowanych przez Komisję 
Europejską, pojawił się obowiązek wdrażania przez państwo członkowskie instrumentu 
pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (dalej: ZIT). Choć opis jego działania w pierwszej 
wersji regulacji z  października 2011 r. był bardzo enigmatyczny i  zwięzły, to podgrzał 
emocje wśród przedstawicieli miast - zwłaszcza w  Polsce. Regulacje wprost wiązały 
realizację ZIT ze wspieraniem strategii rozwoju obszarów miejskich i nakładały obowiązek 
na kraje członkowskie, aby zasilały go co najmniej 5% środków EFRR.

Negocjacje rozporządzeń zmiękczyły zapisy dotyczące ZIT, czyniąc go jedynie 
narzędziem opcjonalnym. Zbyt wiele państw członkowskich nie było zwolennikami 
sztywnych rozwiązań, wkraczających w ich niezależność odnośnie wyborów zarządczych 
w  systemie instytucjonalnym wydatkowania funduszy pochodzących z  budżetu UE. 
Jednak w  Polsce, w  kontekście uruchomienia przez rząd prac nad krajową polityką 
miejską2, ZIT stał się czymś więcej niż tylko jednym z mechanizmów systemu realizacji 
polityki spójności, gdyż MRR zdecydowało wykorzystać go do poprawy zarządzania 
w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich. Mimo opcjonalności w zastosowaniu, 
idea ZIT konsekwentnie była rozwijana przez MRR i konsultowana w kraju z partnerami 
z  miast, co istotnie rozbudziło ich aspiracje w  decydowaniu o  sposobie przeznaczenia 
środków unijnych, stawiając ich na niemal równej pozycji względem partnerów 
z urzędów marszałkowskich i MRR. W efekcie, ponownie doprowadziło to do ciekawej, 
aczkolwiek trudnej rozmowy o miejscu miejskich ośrodków decyzyjnych w całym systemie 
naczyń połączonych jakim jest samorząd terytorialny, odpowiedzialności poszczególnych 
poziomów samorządu za polityki publiczne oraz relacjach z rządem. 

ROLA MIAST W POLITYCE ROZWOJU

W  systemie realizacji polityki rozwoju, od reformy administracyjnej, która weszła 
w życie w 1999 r., poziom regionalny pełni szczególną rolę, będąc odpowiedzialnym za 
wypracowanie i koordynację polityki rozwoju w województwie, a samorządy lokalne, w tym 
władze miejskie, uczestniczą w realizacji celów postawionych w strategiach rozwojowych 
wyższego rzędu, jako dostarczyciele usług publicznych. Niemniej, dopiero w  projekcie 
nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju3, przygotowywanym przez 

1 Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, który złożono do MSWiA 12.10.2011 r. 
2 Z dniem 1 stycznia 2013 r. nastąpiło włączenie polityki miejskiej do działu „rozwój regionalny”. Otworzyło to 

formalną możliwość MRR do kontynuowania prac nad Krajową Polityką Miejską, które zainicjowane zostały 
w 2011 r. na podstawie Planu działań Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

3 Obecnie trwają prace nad jej zmianą, dostosowujące system polityki rozwoju do zmian wprowadzonych 
w KSRR – m.in. wprowadzenie kontraktu terytorialnego, oraz realizacji polityki spójności po 2013 r. – m.in. 
wprowadzenie Umowy Partnerstwa, opis jej przygotowania, rola w tym procesie poszczególnych partnerów 
etc.
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MRR, znalazły się zapisy identyfikujące istniejące dokumenty operacyjne szczebla lokalnego 
jako programy rozwoju4. Dzięki temu rząd podniósł znaczenie poziomu lokalnego tj. 
gmin i powiatów, jako istotnych partnerów współtworzących wizję rozwojową regionu 
i realizujących w tym procesie odpowiednią rolę. Powyższe oznacza, że gminy i powiaty, 
w celu uzyskania dofinansowania programów lokalnych, będą mogły zwracać się do rządu 
za pośrednictwem samorządu województwa, który, jako koordynator wykonujący zadania 
związane z  rozwojem regionalnym na obszarze województwa, będzie „reprezentował” 
wszystkie JST w  zakresie związanym z  występowaniem o  środki do Ministra Rozwoju 
Regionalnego. Dużą rolę w pracach nad tymi zmianami odegrała Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, która podjęła próbę wypracowania jednolitego stanowiska 
strony samorządowej do projektowanych zmian. Pewne elementy tego stanowiska nie 
znalazły jednak pełnego zrozumienia i  poparcia przedstawicieli wszystkich poziomów 
JST, w  szczególności umożliwienia realizacji kontraktu terytorialnego pomiędzy JST 
i  rządem z pominięciem szczebla regionalnego. W sposób jednoznaczny, do propozycji 
podnoszonych przez miasta, głównie wojewódzkie5, wynikających z  prac nad ustawą, 
odniósł się Konwent Marszałków Województw. W swoim stanowisku z 6 czerwca 2013 
r. stwierdza on m.in., że: „duże miasta wraz z  ich otoczeniem funkcjonalnym powinny 
być elementem integralnego organizmu regionalnego” oraz „tylko porozumienie i wola 
współpracy między samorządami miast wojewódzkich a  samorządami województw 
zapewni skuteczność w  formułowaniu i  wdrażaniu Kontraktu Terytorialnego, 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czy programów operacyjnych. Brak współpracy 
może mieć negatywny wpływ na realizację polityki rozwoju regionów.”

Wydaje się, że aspekty prawno-ustrojowe są stałym elementem dyskursu wśród 
przedstawicieli różnych poziomów samorządu terytorialnego. Pytanie brzmi jaka jest 
najlepsza recepta dla nas jako kraju na znalezienie skutecznego rozwiązania jak pogodzić 
występujące antagonizmy i poprawić wspomnianą współpracę. 

ZIT W SYSTEMIE REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2013 ROKU

Wydaje się, że umiejętne wykorzystanie ZIT przez wszystkich uczestników procesu, 
jakim jest przygotowanie się do wdrażania programów operacyjnych wspieranych 
z  polityki spójności w  latach 2014-2020, może być sposobem na przełamanie 
impasu i  niechęci współpracy między JST, nie tylko w  obszarach funkcjonalnych miast 
wojewódzkich, ale także ich reprezentantów – rozumianych przez partnerstwo gmin/
powiatów z obszaru realizacji ZIT – z władzami regionalnymi. Ponadto, może to lepiej 

4  Programy rozwoju - dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 
pkt 3 uozppr oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach publicznych. Zgodnie 
z projektem nowelizacji uozppr projekt programu rozwoju jest opracowywany i uzgadniany przez właściwego 
ministra, zarząd województwa, zarząd powiatu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Nowelizacja 
wprowadza również zmiany do ustaw samorządowych. m.in. w  ustawie o  samorządzie województwa 
w art. 11.4 proponuje „Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego 
lub samorządu powiatowego, może występować o  dofinansowanie realizacji programów rozwoju lub 
regionalnego programu operacyjnego środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych 
przepisach.” Nadaje także kompetencje samorządowi gminnemu i  powiatowemu w  ich ustawach do 
opracowywanie i  przyjmowania programów rozwoju w  trybie określonym w  przepisach o  zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.

5 Przede wszystkim za pośrednictwem Unii Metropolii Polskich czy Związku Miast Polskich.
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ukierunkować nie tylko programy regionalne, ale i  krajowe (!) na wsparcie projektów 
na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich. Warto zauważyć, że w tym kierunku 
zmierzają prace nad zaprojektowaniem programów krajowych6, aby ich system 
wdrażania premiował bądź też wprost wspierał projekty, które nie będą sfinansowane 
z pieniędzy RPO przeznaczonych na ZIT7, a które uzyskają status strategicznych projektów 
komplementarnych. Innymi słowy chodzi o projekty większej skali, których sfinansowanie 
wymaga dużych nakładów finansowych jak np. budowa, przebudowa infrastruktury 
transportu publicznego (sieci szynowych, trolejbusowych czy autobusowych). Tego typu 
projekty mogą decydować o  celowości realizacji uzupełniających się z  nimi projektów 
o „mniejszej skali” jak np. P&R, zintegrowane centra przesiadkowe czy ścieżki rowerowe. 
Wtedy można mówić o  prawdziwej integracji projektów. W  tym miejscu podkreślam 
jednak, że aby strategiczny projekt komplementarny wskazany przez partnerstwo ZIT 
uzyskał dofinansowanie z poziomu krajowego musi on uzyskać akceptację właściwej IZ 
programu krajowego i spełniać kryteria wyboru projektów. Niemniej jednak istotne jest, 
że partnerstwa ZIT mają zapewnione realne szanse na zrealizowanie projektów, które są 
dla nich najważniejsze, gdyż powiązanie systemu realizacji ZIT z programami krajowymi 
tworzy swego rodzaju ciąg logiczny zaplanowania z  góry strategii wykorzystania 
funduszy zarządzanych przez marszałka i  ministra rozwoju regionalnego. Rozwiązaniu 
temu daleko co prawda do kontraktu państwo-miasto, którego wprowadzenie postulują 
przedstawiciele największych polskich miast. Nie sposób jednak odmówić mu wyraźnego 
wzmocnienia wymiaru miejskiego polityki spójności.

Nie sposób również pominąć ryzyk związanych z wdrażaniem ZIT. W pracy nad 
ustaleniem na poziomie krajowym ramowych zasad funkcjonowania ZIT niejednokrotnie 
pojawiały się problemy sygnalizujące potencjalne trudności we wdrażaniu tego narzędzia 
w  poszczególnych regionach. Na ich podstawie zidentyfikować można wyzwania na 
przyszłość: 

• Partnerstwa dla pieniędzy. ZIT jest wygodnym narzędziem dzielenia pieniędzy. Jest 
świetnym argumentem do realizacji partykularnych interesów przez samorządowców, 
którzy mogą go wykorzystać do pozyskania wyborców przed kolejnymi wyborami 
samorządowymi. Pieniędzy, do których dostęp nie jest realnie prosty i  obwarowany 
spełnieniem szeregu warunków. 

• Zbyt szerokie upowszechnienie narzędzia w  regionach. Instrument powinien służyć 
wsparciu usamodzielnienia największych polskich miast w  realizacji i  koordynacji 
polityki rozwoju w  ich obszarach funkcjonalnych, wspieranej głównie środkami 
europejskimi. Niewykluczone, że przy okazji niektóre miasta z  sukcesem zintegrują 
decyzje o  ukierunkowaniu środków unijnych z  procesem decyzyjnym w  odniesieniu 
do niektórych środków krajowych. Tymczasem głosy, które dochodzą do MRR z całej 
Polski o  szerokim zainteresowaniu ZIT, również w  innych miastach i  na inne cele, 
stwarzają ryzyko potencjalnych „wypaczeń”. ZIT powinien być instrumentem realizacji 
Strategii Rozwoju Województwa w aspekcie wspierania określonych w niej obszarów 
interwencji (w  tym obszarów interwencji strategicznej państwa). KE wyraźnie mówi 
„nie” zastępowaniu podejścia tematycznego do programowania i  wydatkowania 

6 Przede wszystkim dotyczy to następcy PO IiŚ oraz PO Polska Wschodnia.
7 W  ramach rezerwy programowej ustanowionej na poziomie Założeń Umowy Partnerstwa łączne środki 

służące dofinansowaniu 16 ZIT w  obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich (przeznaczone jako 
uzupełnienie podstawowej alokacji RPO) wynoszą jedynie 5 % funduszy strukturalnych.
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środków polityki spójności (podejście dominujące) przez podejście terytorialne. Co 
więcej, ZIT nie jest jedynym możliwym instrumentem podejścia terytorialnego.

• ZIT a  tryb konkursowy – pytanie o  jakość projektów. Wzmocnienie podejścia 
terytorialnego jako ścieżki wdrażania części regionalnego programu operacyjnego 
w odniesieniu do pewnych typów działań w miejskim obszarze funkcjonalnym może 
– jeśli uzna tak samorząd województwa – wykluczyć wszystkie JST znajdujące się na 
tym obszarze ze wsparcia ich indywidualnych (nie uzgodnionych w sposób partnerski 
w  „Strategii ZIT”8) projektów w  zwykłym (tradycyjnym) trybie naboru projektów. 
Z  drugiej strony stworzenie dwóch równoległych ścieżek dostępu do środków dla 
tych samych beneficjentów na te same projekty może zaszkodzić jakości projektów 
wdrażanych w formule partnerskiej. Tu potrzebny jest złoty środek. Tylko jaki – czy ma 
to być kolejna linia demarkacyjna czy wystarczy odpowiednie czasowe skoordynowanie 
konkursów aby się ze sobą nie nakładały? 

• „Trudna” delimitacja obszarów funkcjonalnych a  wsparcie z  Pomocy Technicznej. 
Wsparcie procesu przygotowania strategii na potrzeby realizacji ZIT przez miejskie 
obszary funkcjonalne (MOF) ze środków krajowego PO PT 2007-2013 umożliwia 
prowadzenie analiz związanych z  delimitacją MOF przez gminy, powiaty, ich 
partnerstwa, inaczej mówiąc poziom MOF. Istnieje potencjalne ryzyko występowania 
antagonizmów pomiędzy poziomem MOF Ośrodka Wojewódzkiego (głównie 
reprezentowanego przez lidera w  osobie prezydenta miasta wojewódzkiego) 
i  regionalnym (marszałek województwa) na linii odpowiedzialności za wyznaczenie 
gmin do obszaru realizacji ZIT (w domyśle MOF OW). Choć to samorząd województwa 
pełni wiodącą rolę we wskazywaniu terytorium MOF OW (w  oparciu o  kryteria, 
które będą ustalone w rozporządzeniu MRR), to jego decyzje powinny uwzględniać 
realną lokalną sytuację, w  tym w  pewnym stopniu oddolną inicjatywę liderów 
miast wojewódzkich. Liderzy ci mogą wykorzystywać projekt PO PT do takich analiz 
związanych z delimitacją, które posłużyć mogą w realizacji partykularnych aspiracji np. 
rozszerzania obszarowego MOF OW bądź jego rozdzielenia, całkowicie przeciwnych 
podejściu samorządu województwa, a także MRR. 

MOCNE STRONY ZIT

Mimo opisanych obaw, które mogą wpłynąć i  osłabić powodzenie realizacji ZIT 
w  Polsce, widzę jego silne strony, które sprzyjają osiąganiu postawionych przed nim 
celów.

• Po pierwsze, pobudza on myślenie samorządów w kategoriach miasta i jego otoczenia 
funkcjonalnego, co daje szansę „zaszczepienia” terytorialnego podejścia w praktyce. 
Dzięki temu, partnerstwa JST z gmin miejskich i powiązanych z nimi funkcjonalnie gmin 
sąsiadujących mogą identyfikować oddolnie wspólne potrzeby dla obszaru realizacji 
ZIT i odpowiedzieć w postaci skrojonych „na miarę” działań, na które przeznaczone są 
specjalne środki w każdym z województw.

• Po drugie, sprzyja on porozumiewaniu się JST ponad gminnymi podziałami (także 
z  udziałem partnerów społeczno-gospodarczych), co może przynosić dodatkowe 
korzyści dla tych JST, np. wspólny patronat nad ważnymi dla partnerów inicjatywami 

8 Taką aktualnie nazwę przybrał polski dokument wypełniający funkcję strategii z art. 7 projektu rozporządzenia 
dot. EFRR, i który w wyniku nieformalnych spotkań MRR z KE zastąpił nazwę „Program działań ZIT”.
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lub sfinansowanie przedsięwzięcia, które bez wsparcia budżetem partnera nie 
byłoby zrealizowane (np. w przypadku braku wkładu własnego gminy na inwestycję 
ponadgminną leżącą w  interesie tejże gminy). Pojawienie się takich korzyści może 
utrwalić tę współpracę np. przez wprowadzanie lokalnie wypracowanych systemowych 
rozwiązań.

• Wreszcie, stworzenie sprawnego systemu realizacji ZIT może przyczynić się do 
zwiększenia efektywności polityki rozwoju. Rozumiem przez to zintegrowanie różnych 
instrumentów zarządzanych na poziomie krajowym i  regionalnym w  obszarze 
funkcjonalnym danego miasta, co będzie miało przełożenie na koordynację i realizację 
konkretnych projektów. Jeśli uznamy, że jednym z ważniejszych zadań stojących przed 
(projektowaną) krajową polityką miejską jest zwiększenie odpowiedzialności miast 
za zaplanowanie i wykorzystanie – zgodnie ze specyficznymi potrzebami – środków 
publicznych (m.in. tych pochodzących z unijnego budżetu) oraz stworzenie narzędzi 
dla miast do koordynowania programów rządowych, w tym wspieranych pieniędzmi 
UE, a lokowanych na obszarach miejskich, to temu właśnie może posłużyć ZIT.

SŁOWO KOŃCOWE

Trendy i  kierunki myślenia o  miastach w  Polsce, zmierzają do ugruntowania ich 
pozycji jako istotnych ośrodków decyzyjnych w państwie i odzwierciedlenia ich zarządczej 
roli w  rozwoju kraju. Następuje to jednocześnie z  rozkwitem polityki regionalnej 
w  Polsce, która wzmacnia pozycję samorządu województwa m.in. wiążąc się z  dalszą 
decentralizacją zarządzania funduszami strukturalnymi. Wszystko to ma miejsce w czasie, 
gdy w Europie dominują trendy przeciwne. Tendencje centralizacyjne przebiegają obecnie 
nie tylko w krajach unijnej piętnastki, jak Wielka Brytania czy Holandia, ale także wśród 
nowych krajów członkowskich jak Węgry czy Czechy. 

Podsumowując, w  mojej opinii ZIT dobrze wróży na przyszłość dla polskich 
samorządów. Samorządów, które wciąż borykają się z  trudnościami w  wykonywaniu 
powierzonych zadań publicznych, na które brakuje im wystarczających środków. 
Samorządów, które na stałe wrosły w system zarządzania rozwojem. Dlatego uważam, 
że ZIT jest narzędziem, na którego barkach leży większa rola, niż tylko zaprojektowanie 
systemu instytucjonalnego wydatkowania stosunkowo niewielkich środków europejskich 
(przeznaczonych z poziomu krajowego) na obszarach osiemnastu miast wojewódzkich. 

Jeśli na proces przygotowania się partnerstw z  obszarów miast wojewódzkich, 
regionów i MRR do realizacji „Strategii ZIT” nałożymy kontrakt terytorialny, który zakłada 
włączenie środków krajowych w dyspozycji rządu w realizację przedsięwzięć wskazanych 
w Strategii ZIT i po akceptacji przedstawionych przez właściwy samorząd województwa 
jako propozycję MRR do sfinansowania przez rząd, to rola ZIT jeszcze bardziej wzrośnie. 
Może zasłuży on kiedyś na miano wartościowego instrumentu krajowej polityki miejskiej.


