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Z  przyjemnością przekazuję na Państwa ręce czwarty 
numer Śląskich Studiów Regionalnych – wydawnictwa 
poświęconego zagadnieniom rozwoju regionalnego 
i  polityki spójności, przygotowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W  ramach cyklu regionalnych konferencji 
poświęconych procesom odgrywającym kluczową rolę 
w  rozwoju województwa śląskiego, a  także mając na 
uwadze planowane wzmocnienie roli miast w  kontekście 
perspektywy finansowej 2014-2020, zorganizowano 
konferencję nt.  procesów decydujących o  rozwoju miast, 
w wybranych miastach województwa śląskiego.

Spotkanie okazało się być szczególnie istotne 
w  kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których wdrażanie planowane 
jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Efektem konferencji jest czwarty numer Śląskich Studiów Regionalnych, który mam 
zaszczyt Państwu zaprezentować. Poruszane w niniejszej publikacji zagadnienia wpisują 
się w  cykl debat o przyszłości polityki regionalnej, a  zawarte w niej artykuły stanowią 
próbę odpowiedzi na pytanie w  jaki sposób wzmocnić zdolność miast i  obszarów 
zurbanizowanych do  kreowania wzrostu gospodarczego i  tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcam do lektury

Mirosław Sekuła
Marszałek Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,
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DR KRZYSZTOF WRANA
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

UWARUNKOWANIA I PROCESY ROZWOJU MIAST

STRESZCZENIE

Rozwój współczesnych miast jest procesem wielowymiarowym, w  który 
zaangażowane są liczne podmioty reprezentujące różne sektory. Wśród tych podmiotów 
równie istotną rolę odgrywają podmioty zlokalizowane w samym mieście, jak też w jego 
otoczeniu. Miasto jest przez te podmioty postrzegane jako przestrzeń działania, zaś 
oceniane jest przez pryzmat możliwości i udogodnień wspierających realizację aspiracji. 
Proces rozwoju miasta to wynik swoistej gry, w  której różne podmioty wchodzą 
z  sobą w  relacje konkurencyjne i  kooperacyjne. Każdy z  podmiotów realizuje swoje 
autonomiczne cele przy wykorzystaniu własnych strategii, zaś suma uzyskanych przez 
podmioty efektów decyduje o  obliczu i  rozwoju miasta. Równocześnie jednak, miasto 
nie może być traktowane tylko jako system wynikowy; powinno być także postrzegane 
jako specyficzna przestrzeń o wyjątkowych wartościach wpływających na ukształtowanie 
takich zachowań różnych podmiotów, które przyczyniać się będą do osiągania ważnych 
celów społecznych. 

Miasta to jednostki o  wyjątkowym wpływie na rozwój regionalny. To w  nich 
koncentrują się potencjały i aktywności decydujące o przebiegu procesów rozwoju w skali 
ponadlokalnej. Miarą siły miasta jest przede wszystkim zdolność do kształtowania rozwoju 
w aspekcie jakościowym, to jest do generowania nowych rozwiązań i nowych procesów 
nacechowanych innowacyjnością i  kreatywnością. O  tempie i  charakterze rozwoju 
współczesnych miast decyduje w  równym stopniu zdolność do niekonwencjonalnego 
wykorzystywania potencjałów na rzecz osiągania przełomowych idei, jak również 
umiejętności i kompetencje funkcjonowania w różnych sieciach współpracy. 

Podstawowym zagadnieniem odnoszącym się do procesów rozwoju miasta jest 
kompleksowo ujmowany rozwój gospodarczy. Kształtowanie tego rozwoju znacząco 
wykracza poza kwestie funkcjonowania sektora biznesu. Proces rozwoju gospodarczego 
miasta to wynik postaw mieszkańców, jakości życia i  związanej z  nią jakości kapitału 
ludzkiego, polityki realizowanej przez władze lokalne, wizerunku inwestycyjnego miasta, 
funkcjonowania podmiotów naukowych i  edukacyjnych, a  także poziomu udogodnień 
dostarczanych przez miasto podmiotom gospodarczym. 

Słowa kluczowe: podmioty rozwoju miast, lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, 
obszary funkcjonalne, sieci współpracy sektorowej i  międzysektorowej, konkurencja 
i kooperacja miast, zmiana struktury gospodarczej miasta.

MIASTA JAKO OŚRODKI ROZWOJU REGIONÓW – SPECYFIKA MIAST 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Miasta i  policentryczna struktura regionu stanowią jeden z  fundamentalnych 
i  wyróżniających atutów województwa śląskiego. Na system osadniczy województwa 
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składa się między innymi 71 miast, co daje 58 miast na 10 tys. km2. Jest to dwukrotnie 
więcej niż wynosi średnia dla kraju wynosząca 29 miast na 10 tys. km2. Węzłowymi 
obszarami rozwoju województwa są Metropolia Górnośląska o  znaczeniu krajowym 
oraz trzy aglomeracje miejskie: bielska, częstochowska i rybnicka o znaczeniu krajowym, 
a  także lokalne ośrodki rozwoju. Specyficzne są także występujące w  województwie 
proporcje pomiędzy miastami małymi i dużymi oraz skupianą przez nie ludnością. Prawie 
połowa miast w regionie to miasta małe – do 20 tys. mieszkańców – skupiające łącznie 
8,4% ludności miejskiej województwa. Jest to udział znacznie niższy niż w kraju, gdzie 
miasta małe stanowią 75,3% ogółu miast i  są zamieszkiwane przez 21,1% ludności 
miejskiej. Przeciętne zaludnienie miasta małego w  województwie śląskim wynosi 
8 739 mieszkańców, zaś w  kraju 7 339 mieszkańców. Z  kolei miast, w  których liczba 
mieszkańców przekracza 100 tysięcy jest w województwie śląskim 12, czyli 16,8% ogółu 
miast w regionie; skupiają one 2,17 mln mieszkańców, co stanowi prawie 60% ludności 
miejskiej województwa. W  Polsce miasta duże to zaledwie 4,4% ogółu miast, zaś 
zamieszkuje w nich 47,1% ogółu ludności miejskiej. Średnia liczba mieszkańców dużego 
miasta w  województwie śląskim wynosi ponad 181 tys. mieszkańców i  jest wyraźnie 
mniejsza niż przeciętnie w Polsce (281 218 osób)1. 

Konsekwencji takiej struktury osadniczej województwa śląskiego jest kilka. Patrząc 
z perspektywy procesu rozwoju regionu warto wskazać następujące:

• relatywnie dobra dostępność mieszkańców miast i  ich obszarów funkcjonalnych do 
usług wyższego rzędu skoncentrowanych w dużych miastach i  lokalnych ośrodkach 
rozwoju,

• szerokie możliwości nawiązywania współpracy między podmiotami zlokalizowanymi 
w ośrodkach miejskich regionu,

• dobre powiązania infrastrukturalne między ośrodkami miejskimi, w  szczególności 
między obszarami aglomeracyjnymi,

• możliwości dalszego kształtowania hierarchicznej struktury składającej się z ośrodków 
miejskich o  komplementarnych potencjałach i  funkcjach, w  tym możliwości 
profilowania poszczególnych miast w świadczeniu wysoko wyspecjalizowanych usług 
publicznych,

• wysoka intensywność konkurencji między miastami o podobnej randze, w tym między 
sąsiadującymi dużymi miastami,

• dogodne możliwości – ze względu na bliskość i  dobre skomunikowanie – do 
nawiązywania współpracy z pobliskimi metropoliami i aglomeracjami w kraju (Europol: 
Metropolia Górnośląska – Kraków) i za granicą (aglomeracja rybnicka – aglomeracja 
ostrawska).

Opisane konsekwencje mogą w przyszłości ulegać przeobrażeniom, a struktura osadnicza 
– w  zależności od realizowanej polityki – może oddziaływać na rozwój województwa 
w  odmienny sposób. Takie skrajne scenariusze – scenariusz rozwoju synergicznego 
i scenariusz ostrzegawczy – zostały przedstawione w poniższej tabeli.

1 dane za „Strategią rozwoju Województwa Śląskiego ‘Śląskie 2020+’”, Katowice 2013.
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Tabela 1. Struktura osadnicza województwa śląskiego jako czynnik rozwoju regionu 

Struktura osadnicza jako czynnik wspierający rozwój 
województwa śląskiego – scenariusz rozwoju 

synergicznego

Struktura osadnicza jako czynnik hamujący rozwój 
województwa śląskiego – scenariusz ostrzegawczy

Rozwój głównych ośrodków regionu, w szczególno-
ści rozwój jakościowy opierający się na generowaniu 
i  wdrażaniu innowacji, wykorzystywaniu wartości 
intelektualnych, a w konsekwencji tworzenie dogod-
nych warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego oraz 
innowacyjnych podmiotów gospodarczych.

Kontynuacja procesu rozwoju głównych miast 
regionu, skupienie uwagi na rozwoju ilościowym, 
niski poziom innowacyjności, a  w  konsekwencji 
utrata rangi przez wiodące miasta, odpływ kapi-
tału ludzkiego oraz innowacyjnych podmiotów 
gospodarczych.

Rozwój współpracy wewnątrzregionalnej między 
ośrodkami różnej rangi sprzyjający utrzymaniu 
pozycji miast oraz dyfuzji procesów rozwoju.

Skupienie uwagi wiodących miast na współpracy 
z ośrodkami podobnej rangi poza regionem, a w kon-
sekwencji ograniczenie dyfuzji pozytywnych procesów 
rozwoju w regionie.

Rozwój powiązań infrastrukturalnych w  ramach 
województwa i w ramach obszarów funkcjonalnych 
umożliwiający korzystanie z udogodnień dostępnych 
w aglomeracjach.

Rozwój powiązań infrastrukturalnych między dużymi 
miastami oraz powiązań ponadregionalnych przy 
braku rozwoju powiązań w ramach obszarów funk-
cjonalnych skutkujący utrudnieniami dla mieszkań-
ców mniejszych ośrodków w korzystaniu z udogod-
nień dostępnych w aglomeracjach.

Rozwój mniejszych ośrodków miejskich poprzez 
poszukiwanie specjalizacji adekwatnych do posiada-
nego potencjału oraz usytuowania względem więk-
szych ośrodków, a także wzmacnianie funkcji obsługi 
mieszkańców oraz pełnienie funkcji uzupełniających 
wobec dużych miast w regionie.

Utrata przez mniejsze ośrodki miejskie, w tym lokalne 
ośrodki rozwoju swojego potencjału na rzecz dużych 
miast w  regionie i poza regionem, obniżenie atrak-
cyjności mieszkaniowej, stopniowy odpływ miesz-
kańców i podmiotów gospodarczych

Źródło: Opracowanie własne.

MIASTA JAKO OŚRODKI INTEGRACJI

Współczesne miasta są na tyle ważnymi ośrodkami, na ile są zdolne do łączenia 
podmiotów, potencjałów, czy aktywności. W  tym kontekście należy zwrócić uwagę 
na istotne wyzwania integracyjne stające przed miastami. Wyzwania te mają zarówno 
charakter wyzwań wewnętrznych, jak i  zewnętrznych. Wśród jednych i  drugich można 
wskazać wyzwania związane z  przełamywaniem zjawisk negatywnych, jak również 
wykorzystywaniem pojawiających się możliwości rozwoju. 

Integracja w  wymiarze wewnętrznym to przede wszystkim stworzenie w  mieście 
długofalowej wizji rozwoju atrakcyjnej dla podmiotów lokalnych, śmiałej, lecz możliwej do 
realizacji, prowadzącej do osiągania ważnych, przełomowych wartości. Rozwój miast nie 
odbywa się poprzez rozwiązywanie wycinkowych problemów nawet, jeżeli są uznawane 
jako bardzo istotne przez określone grupy społeczne; rozwój miast to kreowanie 
i realizowanie śmiałych idei przełamujących stereotypy, wykorzystujących i rozwijających 
najcenniejsze potencjały miasta, a równocześnie wyzwalających i skupiających działania 
różnych podmiotów. Miasto powinno być przestrzenią, w  której rozwój dokonuje się 
poprzez łączenie w  oryginalny sposób różnych kompetencji, potencjałów, podmiotów. 
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Dla miast województwa śląskiego odkrywanie nowych potencjałów rozwoju oraz ich 
innowacyjnych kombinacji stanowi ważny kierunek transformacji gospodarki.

Do wyzwań wewnętrznych związanych z  odwracaniem procesów negatywnych 
w  pierwszym rzędzie zaliczyć należy konieczność przełamywania zjawiska polaryzacji 
społecznej, która z kolei skutkuje rozbijaniem spójności przestrzennej. Źródłem polaryzacji 
społecznej są procesy zachodzące na rynku pracy, nierówne szanse w  dostępie do 
usług społecznych, zróżnicowane indywidualne predyspozycje ludzi, ale także polityka 
realizowana względem tzw. „grup problemowych”. W  rezultacie skupiania się osób 
o podobnym statusie społecznym i materialnym, w miastach pojawiły się strefy niejako 
zarezerwowane dla określonych grup społecznych, a  równocześnie wyizolowane 
z przestrzeni miast. Z  jednej strony powstały „getta biedy i problemów” koncentrujące 
osoby zmarginalizowane, dotknięte patologiami, zamykające się we własnym świecie, 
niechętnie odnoszące się do osób z zewnątrz, zaś z drugiej strony powstały osiedla „osób 
zamożnych”, często oddzielane od miasta lub dzielnicy ogrodzeniami. W miastach z tego 
typu zjawiskami trudno mówić o  pełnym wykorzystywaniu posiadanych potencjałów 
rozwojowych. W  szczególności, w  ośrodkach takich dochodzi do drastycznego 
zredukowania podstawowego potencjału rozwojowego jakim jest kapitał zaufania. 
Często też wskazane skrajne grupy społeczne są w  niewielkim stopniu zaangażowane 
w procesy rozwoju lokalnego. 

Wyzwaniem łączącym się z  opisanym procesem jest kształtowanie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych w mieście. Atrakcyjną przestrzeń współczesnego miasta cechować 
winny następujące atrybuty:

• wysoka estetyka, uporządkowanie, przyjazność dla mieszkańców, przekładające się na 
wizerunek wewnętrzny miasta,

• nasycenie przestrzeni publicznych w  aktywności akceptowane i  realizowane 
przez mieszkańców powodujące, że miasto staje się ośrodkiem żywym i  pełnym 
energii; szczególną rolę można tutaj przypisać aktywnościom kulturalnym, dzięki 
którym przestrzeń staje się dynamiczna, zaskakująca, dostarczająca mieszkańcom 
i odwiedzającym nowych wrażeń,

• łączenie w przestrzeni dziedzictwa kulturowego miasta z nową, odważną architekturą 
o wysokiej jakości będącą świadectwem swoich czasów oraz spuścizną dla następnych 
pokoleń,

• integrowanie przestrzeni realnej z  przestrzenią wirtualną, w  tym umożliwienie 
mieszkańcom i  odwiedzającym korzystania z  zasobów miasta dzięki rozwiązaniom 
w przestrzeni wirtualnej2.

Mówiąc o  przestrzeniach publicznych warto też postulować większe upodmiotowienie 
społeczności lokalnych prowadzące do przejmowania przez mieszkańców funkcji 
faktycznego gospodarza przestrzeni, zarówno w aspekcie decyzyjnym, jak też w aspekcie 
realizacyjnym.

Zewnętrzne wyzwania integracyjne to przede wszystkim ukształtowanie relacji 
łączących miasta z innymi ośrodkami w regionie i poza nim. W przypadku województwa 
śląskiego należy wskazać w tym kontekście:

• proces metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej, w  tym stworzenie mechanizmów 

2 zagadnienia synergii i przenikania przestrzeni wirtualnej i przestrzeni realnej oraz rozwiązań shareingowych 
przedstawiane na Kongresie Urbanistyki Polskiej: T. Kmieć, „Cloud City” prezentacja posterowa, Lublin 2012.
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prowadzących do wykreowania zintegrowanego, spójnie zarządzanego obszaru, 
• proces przekształcania obszarów funkcjonalnych miast i związaną z tym konieczność 

ponownego określania powiązań infrastrukturalnych,
• proces włączania głównych miast regionu w  krajową i  europejską sieć ośrodków 

rozwoju,
• proces tworzenia relacji pomiędzy wiodącymi podmiotami w  miastach – 

reprezentującymi różne sektory – z ich odpowiednikami w otoczeniu.

Rys. 1 Miasto jako przestrzeń integracji

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując zewnętrzne wyzwania integracyjne można stwierdzić, że o  randze 
miast decyduje ich zdolność do inspirowania i  kształtowania swego otoczenia, 
a w konsekwencji do tworzenia sieci współpracy, których osią jest dane miasto.
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MIASTA JAKO OŚRODKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Poczesne miejsce wśród determinant kluczowych dla rozwoju miasta należy 
przypisać procesom decydującym o przemianach struktury ekonomicznej. W wymiarze 
gospodarczym ujawniają się ze szczególną siłą powiązania miast z  otoczeniem. Każde 
z  miast musi wypracować i  stale doskonalić własny model rozwoju gospodarczego 
dostosowany do lokalnych uwarunkowań i  aspiracji mieszkańców, a  równocześnie 
umożliwiający włączanie gospodarki lokalnej w gospodarkę globalną. Silne miasta stają 
się rzeczywistymi centrami rozwoju gospodarczego, co z kolei kojarzyć można z takimi 
ich atrybutami jak:

• wysoka atrakcyjność miasta dla podmiotów poszukujących warunków dla realizacji 
niekonwencjonalnych, innowacyjnych projektów,

• znaczący udział w  strukturze gospodarczej miasta firm tworzących wokół siebie 
lokalne i ponadlokalne sieci kooperacji, w tym z udziałem podmiotów transferujących 
do gospodarki wartości intelektualne,

• występowanie w  mieście licznych potencjalnie partnerskich podmiotów 
umożliwiających przedsiębiorstwom zlecanie funkcji na zewnątrz, a w konsekwencji 
wyspecjalizowanie własnej działalności i  stałe wzmacnianie wiodących kompetencji 
strategicznych, 

• rozbudowane relacje łączące podmioty gospodarcze z  instytucjami samorządowymi, 
podmiotami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, edukacyjnymi, podmiotami 
sektora obywatelskiego.
W tym ostatnim kontekście warto zwrócić uwagę, że proces rozwoju gospodarczego 

ma charakter wielopodmiotowy; wymaga więc zaangażowania podmiotów 
reprezentujących różne sektory i  dysponujących komplementarnymi potencjałami 
i  kompetencjami. Władze miasta, a  także publiczne i  prywatne instytucje otoczenia 
biznesu decydując o kierunkach i narzędziach wdrażania lokalnej polityki stymulowania 
rozwoju gospodarczego – to jest określając zakres i charakter tzw. korzyści zewnętrznych 
stanowiących otoczenie wspierające rozwój firm – wpływają na kształtowanie profilu 
gospodarczego miasta i kierunków jego przemian. Wśród takich korzyści zewnętrznych 
wskazać można udogodnienia infrastrukturalne, warunki środowiskowe, system 
edukacji, czy też wizerunek miasta wspierający wizerunek poszczególnych podmiotów 
gospodarczych. Jednak ostatecznie, o  rozwoju gospodarczym miasta decydują 
przedsiębiorstwa umiejętnie dyskontujące dostarczane korzyści zewnętrzne, angażujące 
posiadane i pozyskiwane zasoby, cechujące się sprawnością organizacyjną i umiejętnością 
ponoszenia dobrze skalkulowanego ryzyka, a przede wszystkim dysponujące zdolnościami 
do wykorzystywania i  rozwijania dostępnego kapitału intelektualnego. Skuteczność 
realizacji lokalnej polityki wspierania rozwoju gospodarczego ujawnia się w  rozwoju 
tzw. egzogenicznych sektorów gospodarki, czyli takich, które są zdolne do efektywnego 
konkurowania na rynkach zewnętrznych. Ten związek władz lokalnych z  firmami 
świadczy o tym, że współczesne relacje konkurencyjne przeniosły się z płaszczyzny stricte 
biznesowej na płaszczyznę obszarową i w coraz większym stopniu dotyczą całych struktur 
gospodarczych w powiązaniu z lokalnymi korzyściami i udogodnieniami dostępnymi dla 
przedsiębiorstw.
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Rys. 2 Konkurencyjność firm, struktur gospodarczych i miast

Źródło: Opracowanie własne.

Proces rozwoju gospodarczego miast ma charakter złożony. Wymaga skoordynowania 
działań wielu różnych podmiotów. W  kolejnej tabeli zestawiono główne determinanty 
rozwoju gospodarczego oraz wskazano procesy warunkujące ich wykorzystywanie. 

Tabela 2. Determinanty rozwoju gospodarczego miast

Determinanty rozwoju gospodarczego miast Procesy warunkujące wykorzystywanie i wzmacnianie 
determinant rozwoju gospodarczego miast

Poziom kompetencji przedsiębiorców w zakresie kre-
owania i wdrażania zmian w swoich firmach è 
elastyczność firm, dostosowywanie do zmieniających 
się uwarunkowań, zdolność do tworzenia nowych 
rozwiązań przeobrażających rynek.

• wzrost rangi przypisywanej przez przedsiębior-
ców wartościom intelektualnym oraz wdrażanie 
w firmach systemów gospodarowania wiedzą,

• wzmacnianie zainteresowania i  podnoszenie 
kompetencji przedsiębiorców w  zakresie wyko-
rzystywania nowoczesnych metod zarządzania 
firmami, w tym umiejętności formułowania oraz 
wdrażania strategii i projektów,

• rozwój młodej przedsiębiorczości, opierającej się 
na wykorzystywaniu aktualnej wiedzy nabywanej 
w procesie edukacji, innowacjach i kreatywności, 
sprzyjający transformacji struktury gospodarczej.

Zdolność firm do wykorzystywania kapitału ludz-
kiego miasta i otoczenia è 
równoważenie lokalnego i regionalnego rynku pracy 
oraz warunki dla rozwoju kapitału ludzkiego o wyso-
kich kwalifikacjach.

• podnoszenie umiejętności przedsiębiorców w 
zakresie długofalowego prognozowania potrzeb 
kadrowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi,

• koordynacja kierunków kształcenia z potrzebami 
rynku pracy w aspekcie bieżącym oraz w długiej 
perspektywie,

• stała i długofalowa współpraca  biznesu z insty-
tucjami kształtującymi rozwój rynku pracy,

• włączanie przedsiębiorców w  proces kształce-
nia kadr w  mieście, szczególnie w  wymiarze 
praktycznym,

• wspieranie rozwoju oferty i zatrudnienia w usłu-
gach dla osób starszych lub niepełnosprawnych. 
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Wysoka atrakcyjność kapitału ludzkiego dla firm 
w mieście i inwestorów zewnętrznych è
rozwój firm zorientowanych na wykorzystywanie 
wartości intelektualnych oraz jakościowe równowa-
żenie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

• tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 
działalności mieszkańców miasta zorientowanych 
na doskonalenie własnych kwalifikacji – rozwój 
systemu edukacji w  kierunku dostosowywania 
programów i  metod kształcenia do obecnych 
i przewidywanych potrzeb rynku pracy z uwzględ-
nieniem budowania kwalifikacji praktycznych 
i rozwijania zdolności do przekwalifikowania,

• wzmacnianie kompetencji cywilizacyjnych miesz-
kańców w  szczególności zwiększających mobil-
ność na rynku pracy i podnoszących ich poziom 
przedsiębiorczości,

• poprawa atrakcyjności istniejących i  tworzonych 
w  mieście miejsc pracy w  stosunku do innych 
ośrodków oraz unijnego rynku pracy:
- wzrost umiejętności pracodawców w  zakresie 
jakościowego rozwijania miejsc pracy i doskona-
lenia systemów motywacyjnych,
- przyciąganie do miasta inwestorów tworzących 
atrakcyjne miejsca pracy,

• zatrzymywanie i  przyciąganie kapitału ludzkiego 
o  wysokiej jakości dzięki podwyższaniu jakości 
i  poziomu życia w  mieście w  stopniu porówny-
walnym z  innymi wiodącymi miastami w  regio-
nie i w otoczeniu, odczuwalnym przez wszystkie 
grupy społeczne:
- wykreowanie w  mieście stref nowoczesnych 
usług o wysokiej jakości, w tym usług spędzania 
czasu wolnego,
- poprawa estetyki i  funkcjonalności central-
nych przestrzeni publicznych w  mieście i  jego 
dzielnicach,

• stymulowanie zachowań zorientowanych na 
pielęgnowanie oraz komercyjne wykorzysty-
wanie materialnego i  duchowego dziedzictwa 
lokalnego,

• aktywizowanie mieszkańców poprzez zaangażo-
wanie w  działania na rzecz wspólnoty lokalnej, 
w tym:

- wykorzystywanie doświadczeń w  działalności 
społecznej w perspektywie prowadzenia własnego 
biznesu,
- rozwój przedsiębiorczości społecznej

• promocja inwestycyjna miasta jako miejsca 
posiadającego wysoko wykwalifikowane zasoby 
ludzkie.

Lokalne potencjały i  aktywności stanowiące funda-
ment wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatyw-
nych w strukturze gospodarczej miasta è 
wykorzystywanie unikatowych walorów miast 
dla podnoszenia konkurencyjności ich struktury 
gospodarczej.

• kreowanie atrakcyjnych przestrzeni dla rozwoju 
biznesu w połączeniu z procesami wielowymiaro-
wej rewitalizacji miasta,

• eksponowanie poprzez działania inwestycyjne 
oraz organizowanie wydarzeń unikatowych 
potencjałów kulturowych i  środowiskowych 
miasta (zabytki, tradycje, miejsca o wysokiej war-
tości przyrodniczej i krajobrazowej),
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• wzmacnianie innowacyjności i  kreatywności 
wśród uczniów, studentów i  innych mieszkań-
ców oraz promowanie praktycznego wykorzy-
stywania tych cech w  działalności społecznej 
i gospodarczej.

Współpraca lokalnego biznesu na rzecz rozwoju 
wspólnej oferty oraz kreowania i wdrażania partner-
skich projektów è
kształtowanie biznesowych sieci współpracy.

• podnoszenie stopnia specjalizacji przedsiębiorstw 
i  doskonalenie wyróżniających kompetencji stra-
tegicznych wnoszonych do sieci współpracy,

• zawiązywanie współpracy firm na rzecz gene-
rowania i  wdrażania rozwiązań innowacyjnych 
i kreatywnych, a także wspierania perspektywicz-
nych – nowych oraz dobrze rokujących na przy-
szłość – branż,

• wspieranie działań sprzyjających trwałej integracji 
lokalnych środowisk biznesowych oraz ich otwie-
raniu na współpracę z podmiotami w otoczeniu.

Rozwijające się w  oparciu o  unikatowe zasoby 
lokalne oraz współpracę międzysektorową nowe 
działalności wzbogacające strukturę gospodarczą 
miasta è
kształtowanie międzysektorowych sieci współpracy

• tworzenie wielopodmiotowego systemu wspiera-
nia rozwoju i  obsługi biznesu z  udziałem insty-
tucji otoczenia biznesu i samorządów lokalnych,

• tworzenie warunków dla transferu własności 
intelektualnej – rozwiązań innowacyjnych i  kre-
atywnych generowanych w sektorze nauki i B+R 
– do gospodarki miasta,

• rozwijanie w  oparciu o  dziedzictwo przyrod-
niczo-krajobrazowe i  historyczno-kulturowe, 
a  także aktywności społeczne oferty spędza-
nia czasu wolnego o  znaczeniu gospodarczym 
i wizerunkowym,

• rozwijanie w  oparciu o  doskonaloną infrastruk-
turę komunikacyjną funkcji logistycznych, a także 
wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,

• tworzenie w miastach miejsc pod rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego o  podwyższonym stan-
dardzie wspierającego napływ nowych mieszkań-
ców oraz stymulujących rozwój firm lokalnych 
i wykreowanie nowego rynku wewnętrznego,

• tworzenie systemu wspierającego badania i  ich 
komercjalizację w  obszarze nowych technologii, 
nowych produktów, zastosowań wartości kultury 
w  gospodarce prowadzonych przez młodych 
mieszkańców – ścieżki kariery biznesowej kształ-
towane we współpracy międzysektorowej,

• upowszechnianie wśród przedsiębiorców, urzęd-
ników, pracowników organizacji pozarządowych 
umiejętności pozyskiwania środków unijnych 
na realizację międzysektorowych projektów 
innowacyjnych.

Integracja działań miast w przygotowywaniu i wdra-
żaniu projektów o  strategicznym znaczeniu dla 
rozwoju gospodarczego è 
wzmacnianie pozycji konkurencyjnej miast 
w otoczeniu.

• rozwijanie współpracy gospodarczej z  miastami 
w regionie, kraju i na świecie,

• tworzenie biznesowej i  inwestycyjnej marki 
miasta opierającej się na dostępnych korzyściach 
zewnętrznych, w  tym na jakości kapitału ludz-
kiego, dostępności do lokalnych sieci współpracy, 
dogodnym położeniu komunikacyjnym,
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• stworzenie systemu wspierającego nawiązy-
wanie kontaktów firm lokalnych z  innowacyj-
nymi i  kreatywnymi podmiotami nauki i biznesu 
w otoczeniu

Źródło: Opracowanie własne.

Opisany proces rozwoju gospodarczego miasta jest na tyle złożony, na ile miasto 
stanowi przestrzeń krzyżowania się różnych interesów, aktywności, czy zjawisk. Skala 
potencjałów, którymi dysponuje miasto determinuje wybór profilu rozwoju gospodarczego 
opierającego się na specjalizacji (skupienie się na wspieraniu rozwoju kilku powiązanych 
działalności gospodarczych najlepiej wykorzystujących ograniczone zasoby miasta) lub 
dywersyfikacji (wspieranie rozwoju gospodarczego w  szerokim spektrum działalności 
gospodarczych prowadzących do jak najpełniejszego i kompleksowego wykorzystywania 
zróżnicowanych zasobów miasta).

PODSUMOWANIE

Umiejętność konkurowania jest – i  zapewne w  dużej mierze pozostanie – jednym 
z  głównych kryteriów oceny skuteczności działań podejmowanych przez samorządy 
miast. Wygrana rywalizacja o  znaczącego inwestora, lokalizację ważnej instytucji, 
prestiżowe wydarzenie, czy też o  nowych mieszkańców stanowi namacalne, a  często 
także spektakularne świadectwo sukcesu polityki realizowanej przez władze lokalne. 
Konkurowanie to także proces motywujący różne podmioty do podnoszenia efektywności 
własnych działań, czy wdrażania innowacji. Konkurencja między miastami prowadzi do 
wzmacniania ich samych, jak też do wzmacniania struktury regionalnej. Jednak obecnie 
z  coraz większą siłą ujawnia się znaczenie kooperacji jako kompetencji decydującej 
o  randze miasta oraz jego możliwościach rozwoju. Silnymi ośrodkami są te, które 
rozwijają się w oparciu o współpracę nawiązywaną i realizowaną na różnych poziomach 
i w różnych konfiguracjach podmiotowych. W ujęciu wewnętrznym, kooperacja między 
podmiotami zlokalizowanymi w  mieście stanowi warunek konieczny kształtowania 
rozwoju zrównoważonego, harmonijnego, w  pełni wykorzystującego potencjały 
miasta. Stworzenie przestrzeni dialogu oraz ukształtowanie realnej współpracy między 
podmiotami w mieście prowadzi do wzajemnego czerpania przez nie korzyści z rozwoju 
partnerów. Różnego rodzaju formy kooperacji umożliwiają podwyższanie efektywności 
własnych działań w  drodze specjalizacji, pozwalają na pozyskiwanie odbiorców 
w  bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększają siłę przetargową względem partnerów 
w  otoczeniu. W  ujęciu zewnętrznym, zarówno miasta, jak i  podmioty w  miastach 
zlokalizowane powinny budować swoja pozycję i  rangę w  oparciu o  pozyskiwanie 
sojuszników i  uzyskiwanie dostępu do potencjałów w  mieście niedostępnych lub 
dostępnych w ograniczonym zakresie. Silne miasto to takie, które jest źródłem pomysłów, 
inicjatyw, a  wreszcie konkretnych projektów, w  które chcą włączać się partnerzy 
w  otoczeniu. Być może, że w  aspekcie promocyjnym łatwiejsze jest wykorzystywanie 
przez władze lokalne sukcesów mających swoje źródło w sprawnym konkurowaniu; nie 
może to jednak prowadzić do pomijania wagi i  korzyści, których dostarcza w  różnych 
aspektach, ale szczególnie w aspekcie gospodarczym budowanie relacji współpracy.
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DANIEL BALIŃSKI
Naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

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.
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WYTWORZYĆ ZA POMOCĄ RPO 2014÷2020 (I INNYCH 
PROGRAMÓW WSPARCIA) ŚLĄSKĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĘ: 

ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ  ZDOLNĄ 
PO 2020 ROKU DO ROZWOJU BEZ WSPARCIA 

Nigdy dotąd w  historii nie zaistniała ogólnie w  gospodarce koincydencja czynników 
prorozwojowych i potrzeb restrukturyzacyjnych tak silna jak obecna i dająca się zognisko-
wać w jednym miejscu, mianowicie w energetyce prosumenckiej. Dlatego właśnie w tym 
obszarze pojawiają się najważniejsze determinanty  rozwoju miast. Tworzy je konwergen-
cja odnawialnych źródeł energii (budynkowe ogniwa PV; mikrowiatraki; kolektory sło-
neczne i pompy ciepła; …), dalej technologii nisko-energetycznych (między innymi takich 
jak dom pasywny i głęboka termomdernizacja budynków istniejących, ale także samochód 
elektryczny), ponadto nowych technologii ochrony środowiska (różnorodne technologie 
biogazowe, w tym utylizacyjne); wreszcie rozległej i zróżnicowanej inteligentnej infrastruk-
tury do zarządzania energią. Przebudowa energetyki w kierunku prosumenckiej oznacza 
w  rezultacie odchodzenie od paliw kopalnych, pójście w  kierunku wykorzystania lokal-
nych zasobów energetycznych oraz inteligentnych systemów zarządzania tymi zasobami, 
w tym w szczególności systemów smart grid HAN (Home Area Networks), smart EV (Elec-
tric Vehicle), smart city, itp. Tu tkwi wielki potencjał innowacyjności w polityce miejskiej po 
2014 roku.

TEZA

Po 2020 roku nie będą dopuszczalne w  UE żadne mechanizmy naruszające 
konkurencję w energetyce, czyli energetyka WEK1 musi ponosić pełne koszty zewnętrzne 
(nie będzie mogła korzystać z  derogacji w  tym zakresie), a  energetyka OZE/URE nie 
będzie mogła korzystać ze wsparcia publicznego. Właściwe ukształtowanie RPO w tym 
kontekście (zapewnienie efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie 
budżetowej 2014÷2020 przeznaczonych na przebudowę energetyki) wymaga właściwego 
odwzorowania (opisania) procesów, które już się rozpoczęły, ale nie są jeszcze właściwie 
zidentyfikowane. Największe znaczenie mają pod tym względem dwa działania. Są to:

1. Inwentaryzacja (choćby wyrywkowa) inwestycji/działań w  obszarze energetyki pro-
sumenckiej, rozumianej w  szerokim sensie, zał. 2. Zwłaszcza inwentaryzacja obej-
mująca, między innymi, takie zróżnicowane segmenty jak: użytkowanie i  produk-
cja energii elektrycznej oraz ciepła, wykorzystanie odpadów, DSM (Demand Side 
Managament. Demand Response), rezerwa mocy w układach gwarantowanego zasi-
lania. Inwentaryzacja ta powinna pokazywać potencjał energetyki prosumenckiej, czyli 
powinna stanowić punkt wyjścia do kształtowania Projektów w RPO 2014÷2020.

2. Identyfikacja kształtującego się nowego układu sił, czyli nowych interesariuszy (pro-
sumentów – inwestorów; przedsiębiorców – dostawców urządzeń; przedsiębiorców 

1 W artykule stosuje się w szczególności następujące akronimy: WEK – wielkoskalowa energetyka korporacyjna; 
OZE – odnawialne źródła energii; URE – urządzenia rozproszonej energetyki; MOA – mikrowiatrak, ogniwo 
PV, bateria akumulatorów; EV – electric vehicle.
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– dostawców usług; samorządów – inwestorów w obszarze zadań własnych; banków 
dedykujących energetyce prosumenckiej odpowiednie produkty bankowe; …), zał. 3. 
Identyfikacja ta powinna przede wszystkim pokazywać tych interesariuszy, którzy są 
już zdolni (pod względem świadomości i posiadanego know how, także pod wzglę-
dem stopnia zorganizowania) do uczestnictwa w przebudowie energetyki za pomocą 
nowych technologii.

3. Inwentaryzacja oraz identyfikacja (o których mowa w p. 1 i 2, odpowiednio) uprawdo-
podobniają prawdziwość tezy, że energetyka WEK i prosumencka mogą w Polsce 
po 2020 roku funkcjonować w jednolitym środowisku regulacyjnym, bez ryzyka 
utraty bezpieczeństwa energetycznego.

4. Jednolite środowisko regulacyjne oznacza, że inwestorzy w energetyce WEK nie mają 
gwarancji zwrotu kapitału (chodzi tu zarówno o  regulacje prawne jak i  o  politykę 
energetyczną). Prosumenci ponoszą natomiast ryzyko złych decyzji, przede wszystkim 
w takim sensie jak obecnie ma to miejsce w zakresie zaspakajania potrzeb: mieszka-
niowych, żywnościowych i  innych, na silnie-konkurencyjnych rynkach: budowlanym, 
samochodowym, AGD, komputerowym, żywnościowym, …. Również w sensie, który 
dotyczy inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców – małych i średnich, a także 
w „wielkim” przemyśle – w biznesie podstawowym. Potrzeba wytworzenia zdolności 
funkcjonowania energetyki WEK i prosumenckiej w jednolitym środowisku regulacyj-
nym powinna być główną przesłanką kształtowania systemów wsparcia przebudowy 
energetyki w ramach RPO 2014÷2020.     

TRUDNA DIAGNOZA DOTYCZĄCA KRAJOWEJ ENERGETYKI SEKTOROWEJ

Korporacje energetyczne (WEK – wielkoskalowa energetyka korporacyjna) w sojuszu 
z  politykami ustabilizowały w  ostatnich sześciu latach (2006÷2012) „kolonizacyjno-
fiskalny” model funkcjonowania polskiej energetyki, którego istotą jest: kupować 
głównie za granicą, sprzedawać tylko na rynek wewnętrzny, i  pobierać podatki. 
Jest to model, który Polska broni z nadzwyczajną determinacją w UE dążącej do wyjścia 
z  niego (UE stawia na efektywność energetyczną, na własne zasoby OZE, na smart 
grid, …). Polski model, to import paliw (rocznie: 22 mln ton ropy naftowej, 10 mld m3 
gazu ziemnego, a nawet 12 mln ton netto węgla kamiennego i 4 mln ton biomasy do 
współspalania, a także do spalania w największych na świecie – o mocy 200 MW – blokach 
kondensacyjnych); to import dóbr inwestycyjnych – urządzeń/infrastruktury (zwłaszcza 
elektroenergetycznych bloków wytwórczych, infrastruktury dla sektora paliw płynnych, 
infrastruktury dla gazownictwa, kombajnów dla górnictwa); to także zakup szeroko 
rozumianego know-how (w tym usług konsultingowych w zakresie strategii rozwojowej). 
Sprzedaż na rynek wewnętrzny obejmuje: energię elektryczną „czarną” i  „zieloną” (ze 
źródeł OZE) odbiorcom końcowym przyłączonym do systemu elektroenergetycznego 
(115 TWh; niezbędna produkcja potrzebna do zrealizowania tej sprzedaży wynosi 160 
TWh), ciepło z  sieciowych systemów ciepłowniczych (110 TWh), paliwa (210 TWh na 
potrzeby transportu, ponadto 120 TWh na potrzeby wytwarzania ciepła w  instalacjach 
wytwórczych budynkowych, w  tym w  piecach węglowych). Poniżej przedstawia się 
diagnozę modelu funkcjonowania krajowej energetyki w ujęciu wartościowym:

1. Roczna wartość rynków, czyli struktura kosztów ponoszonych przez odbiorców jest 
następująca, w mld PLN: ciepło (łącznie, sieciowe i wytwarzane w instalacjach wytwór-
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czych budynkowych)  – 30 (w tym akcyza 1), energia elektryczna – 45 (w tym akcyza 3), 
paliwa transportowe – 100 (w tym akcyza 36). Łączna sprzedaż na rynek wewnętrzny 
– 175 mld PLN (w tym akcyza 40 mld PLN). Odniesieniem dla tej sprzedaży może być 
z jednej strony polski PKB, który wynosi około 1,4 bln PLN, a z drugiej strony roczne 
rozporządzalne dochody ludności wynoszące około 600 mld PLN i budżet państwa, 
łącznie z częścią sfinansowaną za pomocą deficytu, wynoszący około 335 mld PLN.

2. Import paliwowy powoduje następujący roczny wypływ środków: węgiel, 12 mln ton 
– 1 mld $; biomasa, 4 mln ton – ponad 3 mld PLN (wartość rynku importowego 
biomasy jest tu nominowana w PLN, bo nie ma „światowych” cen biomasy – polski 
rynek biomasy wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej w  elektrowniach 
kondensacyjnych jest ewenementem na skalę światową); ropa naftowa, 22 mln ton – 
15 mld $; gaz ziemny, 11 mld m

3
 – 5 mld $. Łącznie – 21 mld $ (70 mld PLN).

3. Antycypowany wypływ środków inwestycyjnych, przeznaczonych tylko na sfinanso-
wanie  bloków wytwórczych w elektroenergetyce do 2020 roku, związany z budową 
bloków węglowych o łącznej mocy 5 GW i bloków jądrowych o mocy 3,2 GW: bloki 
węglowe 5 GW – 5 mld € (wypływ do dostawców zagranicznych około 55% z łącz-
nych nakładów inwestycyjnych wynoszących około 9 mld €), bloki jądrowe 3,2 GW 
– 16 mld € (wypływ do dostawców zagranicznych około 80% z  łącznych nakładów 
inwestycyjnych wynoszących około 20 mld €). Łączny wypływ środków – 21 mld € (80 
mld PLN).

4. Podkreśla się, że energetyka sektorowa – bardzo intensywnie konsolidowana przez 
ostatnie 15 lat pod hasłami budowania wielkich europejskich graczy energetycznych 
(początek, to 1998 rok – Petrochemia Płock wchłania CPN, powstaje PKN Orlen) – 
zaczyna się walić pod własnym ciężarem: nieefektywności i nadprodukcji – górnictwo, 
spadku wartości giełdowej i nieadekwatności strategii inwestycyjnej do rzeczywistych 
potrzeb – elektroenergetyka, niewydolności w  zakresie koordynacji strategicznych 
decyzji – gazownictwo, …

5. Zerwanie umowy PGE – Rafako na budowę w Elektrowni Opole dwóch bloków  900 
MW każdy (nakłady inwestycyjne związane z przedmiotem umowy, to 12 mld PLN) 
jest szczególną ilustracją kryzysu zarządzania polską elektroenergetyką. Zerwanie 
tej umowy trzeba rozpatrywać łącznie z wycofaniem się (praktycznie w  tym samym 
czasie, w  którym nastąpiło zerwanie umowy PGE – Rafako) inwestorów w  bloki 
w  Elektrowniach Ostrołęka i  Rybnik (o  mocy jednostkowej  800…1000 MW). 
Oszacowanie poniesionych kosztów prac rozwojowych wymienionych projektów na 
1% potencjalnych nakładów inwestycyjnych (łącznie wynoszących ponad 20 mld PLN) 
jest racjonalne. W tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie. Mianowicie, w jakich 
kategoriach rozpatrywać te koszty/straty: braku dobrej rządowej polityki energetycz-
nej, braku realistycznych strategii przedsiębiorstw, uzasadnionego ryzyka bizneso-
wego, …, interesu – ale kogo?

6. Inne zasadnicze pytanie dotyczy tego w jakich kategoriach rozpatrywać dramatyczny 
spadek wartości giełdowej polskich firm energetycznych po ich wejściu na giełdę. 
Mianowicie, od wejścia na giełdę (Enea – listopad 2008, PGE – listopad 2009, Tauron 
– czerwiec 2010) do maja 2013 roku spadek ten, liczony względem wartości głów-
nego indeksu (WIG 20) wyniósł: Enea – 67%, PGE – 40%, Tauron – 22% (w przypadku 
Tauronu trzeba pamiętać o obniżce, w  celu pozyskania inwestorów, wartości spółki 
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przez ministra skarbu z około 14 mld PLN do około 8 mld PLN; gdyby spadek liczyć 
względem wartości spółki wynoszącej 14 mld PLN, to byłby on równy około 55%).

BARDZO TRUDNA DIAGNOZA DOTYCZĄCA „OPŁACANIA” PRZEZ ŚLĄSK KOSZTÓW 
ZEWNĘTRZNYCH FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI WĘGLOWEJ I RYZYKA 

TECHNOLOGICZNEGO DEGRADOWANIA SIĘ REGIONU

Istotą rozwoju zrównoważonego na całym świecie, blokowanego przez Polskę 
w  UE, jest włączenie do ekonomiki współczesnej energetyki zasady pełnego 
pokrycia kosztów zewnętrznych. W  epoce przemysłowej, a  nawet postindustrialnej 
(w socjalizmie w szczególności, ale dotyczyło to także gospodarek wysokorozwiniętych), 
przedsiębiorstwa energetyczne kosztów zewnętrznych – w ekonomii definiowanych jako 
różnica kosztów prywatnych (przedsiębiorstw) i społecznych – praktycznie nie ponosiły. 
Poniżej wymienia się trzy charakterystyczne rodzaje kosztów zewnętrznych generowanych 
przez energetykę węglową (górnictwo, elektrownie pracujące na potrzeby krajowe, 
w istotnym stopniu także ciepłownictwo), które pokrywa (i będzie pokrywał) Śląsk. Są to:

1. Szkody górnicze takie jak w bytomskiej dzielnicy Karb (ekstremalna degradacja miej-
skich zasobów mieszkaniowych), będące skutkiem działalności kopalń w  przeszło-
ści. Na drugim biegunie są szkody górnicze w gminie wiejskiej Gierałtowice, między 
innymi w postaci ekstremalnego osiadania gruntu na terenach zagrożonych wylewami 
z  Kłodnicy; szkody te już są bardzo dotkliwe dla gminy, a w przyszłości się jeszcze 
nasilą w  związku z  intensyfikacją wydobycia węgla z  pokładów pod powierzchnią 
gminy.

2. Tereny zdegradowane w postaci hałd górniczych, terenów po likwidacji obiektów pro-
dukcyjnych, skażenia przemysłowego gruntów, zbiorników wodnych zapadliskowych 
i  innych. Na 500 zinwentaryzowanych na Śląsku terenów takiego typu aż 200 ma 
źródło w  energetyce węglowej. (Charakterystycznym przykładem kolonialnego trak-
towania Śląska przez energetykę węglową w  kontekście kosztów zewnętrznych jest 
import biomasy do współspalania i brak zainteresowania wykorzystaniem około 300 
tys. ton suchej biomasy dzikorosnącej na śląskich terenach zdegradowanych, których 
powierzchnię w  tym kontekście szacuje się na ponad 20 tys. ha2. Szerzej chodzi tu 
o brak społecznej odpowiedzialności korporacji, która powinna polegać na wykorzy-
staniu upraw biomasy na terenach zdegradowanych do rewitalizacji tych terenów).

3. Emisja pyłów PM10 oraz PME2,5 związana ze spalaniem mułów węglowych (roczne 
wykorzystanie mułów węglowych do spalania w  źródłach kwalifikowanych do seg-
mentu niskiej emisji można szacować na około 1 mln ton). Pogarszająca się jakość 
powietrza na Śląsku powodowana pyłami PM10 oraz PME2,5 jest czynnikiem wzmac-
niającym negatywne trendy demograficzne, które bez tego są już bardzo niekorzystne.    

4. Dane przedstawione w tab. 1 wskazują na potrzebę zasadniczej rewizji strat i korzyści 
Śląska (Województwa Śląskiego) wynikających z petryfikacji energetyki. Wykorzystując 
dane przedstawione w tabeli oraz przedstawione powyżej w artykule można na przy-
kład oszacować roczny rynek węgla wydobywanego na Śląsku na około 21 mld PLN, 
a roczny rynek energii i paliw zużywanych na Śląsku na około 26 mld PLN. Już tylko 

2 Artykuł: A. Patrzałek, K. Nowińska, E. Sierka. Zbiorowiska roślin dziko rosnących na terenach poza rolniczym 
użytkowaniem jako potencjał energetyczny. Nowa Energia. 2-3/2013.
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to porównanie pokazuje, że Śląsk może uzyskać w  wyniku przebudowy energetyki 
znacznie więcej niż w wyniku jej petryfikacji. W szczególności decyduje o tym obecna 
asymetria produkcji sprzedanej przemysłu (18%) i  produkcji sprzedanej budowlano
-montażowej (10%), por. poniżej (w diagnozie dotyczącej energetyki prosumenckiej).

Tab. 1. Udział Śląska (Województwa Śląskiego) w krajowej gospodarce

Wielkość Śląsk Udział w kraju [%]

Liczba ludności [mln] 4,6 12

Liczba mieszkań [mln] 1,6 13

Liczba przedsiębiorców [tys.] 350 19

PKB [mld PLN] 175 13

Produkcja sprzedana przemysłu [mld PLN] 182 18

Produkcja sprzedana budowlano-montażowa [mld PLN] 16,5 10

Źródło: Opracowanie własne.

5. Inny kontekst, w  którym trzeba krytycznie porównywać korzyści Śląska związane 
z energetyką węglową i straty związane z niewykorzystaniem własnego rynku popyto-
wego na energię elektryczną i paliwa do budowy energetyki prosumenckiej wiąże się 
ze strukturą wartościową śląskiego rynku popytowego. Jest to następująca struktura 
(wyrażona za pomocą rocznych wartości poszczególnych segmentów rynkowych): 
energia elektryczna – około 7 mld PLN, ciepło – około 4 mld PLN, paliwa transportowe 
– około 15 mld PLN. Z tej struktury wynika, że największą korzyść Śląsk może w przy-
szłości odnieść z rozwoju transportu elektrycznego (transport publiczny, car sharing), 
stanowiącego integralną część energetyki prosumenckiej, oczywiście w  powiązaniu 
z produkcją energii elektrycznej w źródłach OZE (podkreśla się, że nie ma uzasadnienia 
transport elektryczny korzystający z energii elektrycznej produkowanej w węglowych 
elektrowniach kondensacyjnych). 

6. Dane przedstawione w  tab. 2 wskazują na wielkie strukturalne niebezpieczeństwo 
petryfikacji energetyki. Mianowicie, na pozbawienie Śląska szansy, którą jest między 
innymi rozwój przemysłu ICT i infrastruktury (usług) smart grid (sektor wysokich tech-
nologii) na potrzeby przebudowy energetyki w kierunku prosumenckiej. 

Tab. 2. Udział sektorów o różnym poziomie technologicznym w śląskiej gospodarce1

Sektor Udział [%]

Wysokiej techniki brak

Średnio-wysokiej techniki 18

Średnio-niskiej techniki 36

Niskiej techniki 46

Źródło: 1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Urząd Marszałkowski.
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OPTYMISTYCZNA DIAGNOZA W ODNIESIENIU DO ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ, 
ŚLĄSKIEJ I KRAJOWEJ

Światowa przebudowa energetyki nie jest celem, który ma zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne i niskie koszty energii/paliw. Jest to narzędzie pozwalające zdobyć przewagę 
technologiczną państwom/regionom w pokryzysowym świecie, i wyjście z kryzysu utraty 
zaufania do korporacji w ogóle, a do korporacji energetycznych w  szczególności. Czyli 
jest to narzędzie skutkujące nowym ułożeniem świata. Przy tym trzeba podkreślić, że 
to ułożenie już praktycznie nastąpiło: USA zdobyły przewagę w  obszarze „totalnego” 
smart gridu; Chiny weszły w  rolę światowej fabryki urządzeń dla OZE (ogniwa PV, 
mikrowiatraki, pompy ciepła, mikrobiogazownie, …); Niemcy są już w  dużym stopniu 
po doświadczeniach z  poligonu o  światowym znaczeniu, na którym przeprowadzona 
została w  ostatnich latach na bardzo wielką skalę implementacji OZE w  „środowisku” 
tradycyjnej energetyki (istnienia bardzo „rozwiniętego” systemu elektroenergetycznego); 
Afryka Subsaharyjska (obecnie 0,9 mld ludzi i 1 mld telefonów komórkowych, w 2050 
roku 1,6 mld ludzi) – wchodzi w  rolę światowego poligonu implementacji OZE 
w „środowisku” green field. W świetle tych faktów politykę klimatyczną (redukcję emisji 
CO2) też trzeba traktować przede wszystkim jako narzędzie, a nie jako cel (zahamowanie 
wzrostu temperatury). Mianowicie, polityka klimatyczna powiązana z  energetyką 
pozwala zmobilizować środki na sfinansowanie postępu technologicznego, czego już nie 
umożliwiają zbrojenia (budżety wojskowe) służące w przeszłości wojnom: demokratyczne 
społeczeństwa nie akceptują wojny jako sposobu na nowe układanie świata, dają się 
natomiast w nowy sposób pozyskać/zaprosić do gry o cele polityczne. (Energetyka nadaje 
się do przebudowy świata, bo roczne inwestycje w energetyce to około 3 bln €. Budżety 
wojskowe systematycznie maleją natomiast – roczne obecne budżety wszystkich państw, 
to około 1 bln $. W  tym tkwi istota wyboru energetyki  jako światowego poligonu 
innowacyjności). Poniżej przedstawia się bardziej szczegółową diagnozę dotyczącą 
energetyki prosumenckiej.  

1. Udział inwestycji prywatnych w  energetykę OZE (realizowanych przez inwestorów 
spoza energetyki korporacyjnej) osiągnął w Niemczech 80% (istnieją przesłanki, aby 
szacować, że w  ciągu dwóch lat prosumenci niemieccy zainstalowali ponad 2 mln 
ogniw PV o przeciętnej mocy 7 kW każde). 

2. W tym kontekście ważna jest informacja NBP, że depozyty przedsiębiorców polskich, 
osiągnęły poziom 160 mld PLN. Zatem istnieje w Polsce wielki kapitał do wykorzysta-
nia (zainwestowania) na rynku energetyki prosumenckiej; stworzenie warunków regu-
lacyjnych do efektywnego wykorzystania tego kapitału oznaczałoby pójście śladem 
Niemiec.  

3. Środki unijne, które Polska uzyska z  UE w  perspektywie budżetowej 2014÷2020 
wynoszą potencjalnie: fundusz spójności – 72,8 mld €, fundusz rolny – 28,5 mld €. 
Duża część tych środków, rzędu 20%, powinna być – zgodnie ze strategią unijną – 
wykorzystana na przebudowę energetyki. Jeśli środki w RPO Województwa Śląskiego 
wyniosą około 3 mld € (zgodnie z  wstępnym rozdziałem środków proponowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), to środki na przebudowę śląskiej energe-
tyki realizowanej poprzez wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej powinny kształ-
tować się na poziomie około 2,5 mld PLN.   
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4. Potencjał redukcji zużycia ciepła poprzez przebudowę energetyki sektorowej w prosu-
mencką można oceniać na co najmniej 50% (w indywidualnych sytuacjach nawet na 
80%). Wynika to z między innymi z faktu, że zużycie ciepła, w kWh/(m2∙rok, wynosi: 
Polska domy z  lat 1970 – 300, zużycie wymagane w  przypadku nowych budyn-
ków – 120, przeciętne – 180. Zużycie w UE wynosi 80. W przypadku nowego domu 
pasywnego jest to poniżej 15, a osiągalna wartość w przypadku zastosowania głę-
bokiej termomodernizacji (wykorzystanie technologii domu pasywnego) wynosi 24. 
Przedstawiona diagnoza uprawdopodobnia w szczególności racjonalność narodowego 
programu rewitalizacji zasobów budynkowych (mieszkaniowych) za pomocą przebu-
dowy ich gospodarki energetycznej: od tej, która polegała na całkowitym zewnętrz-
nym uzależnieniu do takiej, która cechuje się samowystarczalnością energetyczną.

5. Rolnictwo stanowi drugi obszar o bardzo wielkim potencjale przebudowy za pomocą 
energetyki prosumenckiej. Wiąże się to z możliwością/koniecznością zagospodarowa-
nia 3 mln ha pod uprawy energetyczne, z koniecznością utylizacji odpadów w produk-
cji hodowlanej, z koniecznością reelektryfikacji obszarów wiejskich, …. Osiągalna (bez 
GMO) wydajność jednorocznych roślin energetycznych (kiszonki) wynosi już 80 MWh/
ha. W przypadku mikrobiogazowni utylizacyjno-rolniczych (główny rynek zastosowań 
dla tych mikrobiogazowni stanowi ponad 100 tys. gospodarstw rolnych nisko-towa-
rowych) można przyjąć strukturę energii chemicznej substratu 50%/50%. Dlatego 
energię chemiczną z  rolnictwa energetycznego można szacować bardzo ostrożnie 
na 200 TWh. Jest to energia o   wysokiej efektywności konwersji na rynek końcowy 
energii, na pewno powyżej 50%. A to przekłada się na potencjalny udział rolnictwa 
energetycznego w rynku końcowym energii w Polsce wynoszący  około 15%.

6. Transport (17 mln samochodów) stanowi trzeci obszar o wielkim potencjale przebu-
dowy za pomocą energetyki prosumenckiej, szczególnie ważny z  punktu widzenia 
polityki miejskiej. Zużycie energii chemicznej (w benzynie) przez przeciętny samochód 
z silnikiem spalinowym wynosi 55 kWh/100 km (benzyna), a zużycie przez samochód 
elektryczny 17 kWh/100 km. Oczywiście, energia elektryczna do zasilania samochodów 
musi być produkowana w źródłach OZE (wykorzystanie energii elektrycznej z konden-
sacyjnych elektrowni węglowych, dominujących w Polsce, jest nieracjonalne, bo nie 
prowadziłoby do redukcji zużycia paliw kopalnych, a emisję CO2 nawet zwiększałoby). 

7. Stworzenie rynku wewnętrznego charakterystycznego dla energetyki prosumenckiej 
spowodowałoby w Polsce zahamowanie importu paliw kopalnych, dóbr inwestycyj-
nych, know how, usług konsultingowych niezbędnych dla energetyki WEK. Polska ma 
bowiem wielki potencjał w przemyśle OZE/URE, w szeroko rozumianym przemyśle ICT, 
w usługach potrzebnych na rynku inteligentnej infrastruktury.   

KLUCZOWE ZASADY, NARZĘDZIA

1. Jakość procedur, stanowiąca już obecnie główną barierę efektywnego wykorzystania 
pomocy publicznej, stanie się jeszcze bardziej krytyczna w przypadku RPO 2014÷2020 
ze względu na to, że praktycznie nie będzie środków na projekty miękkie (nauka), będą 
natomiast preferowane projekty demonstracyjne realizowane przez rozbudowane 
struktury podmiotowe (charakterystyczne dla złotego trójkąta: biznes – samorząd – 
nauka; także inne zróżnicowane struktury klastrowe), posiadające duży „sieciowy” 
potencjał multiplikacyjny. Ponadto, w obszarze energetyki wystąpi zasadnicza trudność 
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związana z „nakładaniem” się różnorodnych projektów. Trudność będzie miała źródło 
przede wszystkim w tym, że projekty w obszarze energetyki będą definiowane na ogół 
jeszcze „produktowo”, a  jest już ewidentna potrzeba definiowania ich w terminach 
łańcuchów wartości (w ujęciu holistycznym). Tym bardziej konieczna jest przejrzysta 
interpretacja (wykładnia) dwóch kluczowych zasad.  

2. W  wypadku zasady de minimis chodzi np. o  przejrzystą wykładnię stosowania 
gwarancji de minimis w  odniesieniu do mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstw 
(rządowy program wsparcia, działający od marca 2013). Podkreśla się, że mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa będą stanowić podstawową bazę energetyki prosumenckiej 
i  z  tego powodu powinny licznie uczestniczyć w  Projektach RPO 2014÷2020. 
Przejrzyste zasady stosowania gwarancji de minimis są niezbędnym warunkiem tego 
uczestnictwa.  

3. Zasada zakazu podwójnej pomocy będzie wymagała, aby wsparcie w  RPO było 
kalibrowane w powiązaniu ze wsparciem w ustawach harmonizujących polskie prawo 
z  dyrektywami (2009/28, 2010/31, …), a  także ze wsparciem na licznych innych 
„ścieżkach” (NFOŚiGW, WFOŚiGW, NCBiR, …). Generalnie chodzi tu o wykorzystanie 
swoistego benchmarkingu do kalibrowania pomocy w ramach RPO.    

4. Kluczowe znaczenie dla ukształtowania inteligentnej specjalizacji Śląska w  postaci 
energetyki prosumenckiej będzie miała Sieć Laboratoriów Specjalistycznych (nawiązanie 
do Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych). Jest pilnym zadaniem ukształtowanie 
takiej sieci, posiadającej następujące techniczne kompetencje w obszarze energetyki 
prosumenckiej: 1° - kalibracyjne (kalibracja wsparcia w poszczególnych konkursach), 
2° - „ratingowe” (rating projektów zgłaszanych do konkursów), 3° - wspomagające 
(generacja listy referencyjnej potencjalnych projektów demonstracyjnych, tworzenie 
narzędzi projektowych), 4° - monitoringowe (monitoring projektów) i 5° - certyfikacyjne 
(certyfikacja produktów powstających w ramach realizowanych projektów). iLab EPRO 
(Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej, Politechnika Śląska) traktuje się 
tu jako potencjalny zalążek SLS.

5.  Kalibracja wsparcia w Projektach RPO 2014÷2020 powinna przede wszystkim być 
powiązana jednolicie z  zasadą pokrycia ze środków publicznych luki finansowej. 
Zakłada się przy tym, że podobna zasada będzie obowiązywać przy kalibrowaniu 
wsparcia projektów finansowanych ze środków publicznych poza RPO, a  także 
inwestycji realizowanych na podstawie ustawy OZE. Różnica będzie związana 
jednak ze stopniem innowacyjności. W  przypadku inwestycji realizowanych na 
podstawie ustawy OZE ryzyko inwestycyjne jest najniższe (technologie są praktycznie 
skomercjalizowane). W przypadku RPO ryzyko inwestycyjne jest najwyższe (technologie 
nie są jeszcze skomercjalizowane, projekty mają charakter demonstracyjny). Dlatego 
projekty realizowane w ramach RPO muszą mieć wsparcie najwyższe (względnie).

6. Rating projektów zgłoszonych do RPO (w  kontekście celów planowanych do 
osiągnięcia w obszarze energetyki prosumenckiej), wspomaganie (na wzór konsultacji 
w nauczaniu akademickim), monitorowanie projektów (zarówno w procesie realizacji 
projektów demonstracyjnych jak również w  eksploatacji instalacji – głównie celem 
potwierdzenia założeń projektowych i  formułowania wniosków dotyczących 
potencjalnych ulepszeń), certyfikacja produktów (na zgodność z  obowiązującymi 
przepisami: dyrektywami, normami, rozporządzeniami, instrukcjami, …) powinny być 
przedmiotem działania sieci SLS.
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PROPOZYCJA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH

W  okresie przedakcesyjnym środki unijne były wykorzystane głównie na 
wprowadzenie rolnictwa do UE (Program SAPARD), a także budowę oczyszczalni ścieków, 
wodociągów. W  okresie budżetowym 2007÷2013 Polska budowała za środki unijne 
drogi, modernizowała infrastrukturę kolejową, budowała stadiony. Zatem w  okresie 
przedakcesyjnym i  w  okresie  budżetowym 2007÷2013 Polska doganiała starą „15”. 
Z energetyką w perspektywie budżetowej 2014÷2020 jest całkiem inaczej. Mianowicie, 
w  tym wypadku Polska przebudowuje energetykę (buduje energetykę prosumencką) 
równolegle z całą UE, w której ogólna sytuacja jest następująca: „cząstkowe” technologie 
istnieją, ale użytkowe instalacje energetyczne zbudowane z  wykorzystaniem tych 
technologii są jednak jeszcze na ogół niekonkurencyjne. Dlatego środki pomocowe 
powinny być wykorzystane na sfinansowanie luki inwestycyjnej całej sieci projektów 
demonstracyjnych, albo inaczej – stworzenie przestrzeni pilotażowej, która po 2020 roku 
stanie się jadrem konsolidacji rynku energetyki prosumenckiej. Rynku zdolnego rozwijać 
się pod wpływem konkurencji, bez wsparcia. Poniżej przedstawia się listę takich projektów, 
pożądanych z punktu widzenia przyspieszenia rozwoju energetyki prosumenckiej. Są to:
Projekt 1. 
Opracowanie i realizacja referencyjnego rozwiązania dla zero-plus energetycznego domu 
jednorodzinnego, o mocy źródeł elektrycznych 5÷10 kw.
Podzadanie 1a. Dom nowo budowany. Implementacja technologii takich jak:

1. Technologie domu pasywnego/niskoenergetycznego (materiały izolacyjne nowej gene-
racji, okna, rekuperacja; projektowanie).

2. Technologie wytwórcze (kolektory słoneczne – układy kombi; nowe pokrycia dachowe 
fotowoltaiczne, hybrydowe; mikrowiatraki o osi pionowej; pompy ciepła; wymienniki 
ciepła, zasobniki energii elektrycznej i ciepła).

3. Inteligentna sieć zarządcza (w tym przekształtnik energoelektroniczny, sterowniki PLC, 
smart metering, w maksymalnej wersji także smart EV).

Podzadanie 1b. Modernizacja domu istniejącego. 
1. Wykorzystanie technologii domu pasywnego do obniżenia zapotrzebowania na ciepło 

grzewcze i  do produkcji ciepłej wody użytkowej o  80% w  stosunku do obecnego 
zużycia.

2. Adaptacja (w pozostałym zakresie, poza technologiami domu pasywnego) rozwiązań 
opracowanych w ramach podzadania 1a.

Projekt 2. 
Opracowanie i  realizacja referencyjnego rozwiązania dla zero-plus energetycznego 
budynku użyteczności publicznej, o  mocy źródeł elektrycznych 50÷100 kW. Adaptacja 
rozwiązań opracowanych w  ramach podzadania 1a dla referencyjnych budynków 
użyteczności publicznej (szkoła, szpital, urząd gminy/miasta, inne), 

Projekt 3. 
Opracowanie i  realizacja referencyjnego rozwiązania dla zero-plus energetycznego 
gospodarstwa wiejskiego, o łącznej mocy źródeł elektrycznych (mikrobiogazownia, układ 
MOA) 20÷40 kW. Adaptacja rozwiązań opracowanych w  ramach podzadania 1a dla 
referencyjnego gospodarstwa wiejskiego.
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Projekt 4. 
Budowa Internetowego Laboratorium Energetyki Prosumenckiej (istnieje możliwość 
wykorzystania do tego celu na przykład istniejącego iLab EPRO w Politechnice Śląskiej). 
Obszar działania laboratorium powinien obejmować:

1. Referencyjne modele/rozwiązania dotyczące takich urządzeń/systemów jak: 1° - inter-
fejsy łączące mikroinstalacje OZE/URE z SEE (z siecią dystrybucyjną, z systemem dys-
trybucyjnym), z trzema poziomami inteligencji (inteligencje: przekształtnikowa, obiek-
towa, systemowa), wyposażone w komplet elektroenergetycznej automatyki zabezpie-
czeniowej, 2° - sieci teleinformatyczne (kanały transmisyjne, protokoły komunikacyjne), 
3° - systemy SCADA (System Control and Data Acquisition), “symetryczne” (oddolne) 
w stosunku do tradycyjnych systemów SCADA w SEE (odgórnych), pokrewne w dużym 
stopniu systemom przemysłowym SCADA.

2. Referencyjne systemy smart grid dla budynków (smart grid HAN dla domu jednoro-
dzinnego, gospodarstwa wiejskiego, budynku użyteczności publicznej, …), dla wsi, 
gminy, spółdzielni mieszkaniowej, miasta.

3. Modelowanie nowych łańcuchów wartości, takich na przykład jak: OZE/URE  smart 
EV, OZE/URE > pompa ciepła.

4. Integracja wielu charakterystycznych gniazd innowacyjności w  dziedzinie energetyki 
prosumenckiej w wirtualną sieć w kontekście zarządzania rynkowego, operatorstwa 
technicznego i serwisowania.

5. Kształcenie (kształtowanie referencyjnego programu dla Kierunku dydaktycznego 
„Energetyka”, specjalność „Energetyka prosumencka” w  Politechnikach; kształtowa-
nie referencyjnych programów dla średnich szkół technicznych; edukacja o  zasięgu 
masowym).

6. Certyfikacja (obejmująca: urządzenia, instalacje, sieci, technologie, prosumenckie łań-
cuchy wartości).

7. Budowa sieci laboratoriów certyfikacyjnych; utworzenie 5÷7 laboratoriów wykorzy-
stujących zasoby uczelni, instytutów badawczych, parków technologicznych. 

Projekt 5. 
Opracowanie i  realizacja referencyjnego rozwiązania integralnej „Prosumenckiej” 
Politechniki. 

1. Audyt energetyczny i  audyt „bazy” dającej się wykorzystać do budowy inteligentnej 
infrastruktury, inwentaryzacja zasobów laboratoryjnych będących jednoczenie charak-
terystycznymi zasobami energetyki prosumenckiej.

2. Modernizacja prosumenckiej infrastruktury uczelni (głęboka termomodernizacja 
budynków, z wykorzystaniem technologii domu pasywnego; modernizacja oświetlenia 
w budynkach i zewnętrznego w kampusie; instalacja źródeł wytwórczych OZE na dużą 
skalę, pokrywających w  2020 roku przynajmniej 15% zapotrzebowania na rynkach 
końcowych energii elektrycznej i ciepła; budowa sieci car sharing w obrębie kampusu, 
budowa inteligentnej infrastruktury uczelni, w tym inteligentnego licznika).

3. Integracja prosumenckiej infrastruktury uczelni (zapewniającej jej funkcjonowanie) 
z  infrastrukturą badawczą oraz infrastrukturą dydaktyczną (w  obszarze energetyki 
prosumenckiej).
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Projekt 6.
Opracowanie i  sukcesywna realizacja referencyjnego rozwiązania technologicznego dla 
osiedla (spółdzielni mieszkaniowej) lub innych grup budynków.

1. Modernizacja prosumenckiej infrastruktury osiedla (głęboka termomodernizacja 
budynków, z wykorzystaniem technologii domu pasywnego).

2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w osiedlu.
3. Opracowanie referencyjnego układu MOA o  łącznej (jednostkowej, na jeden układ) 

mocy elektrycznej 20…40 kW, zintegrowany z wielorodzinnym blokiem mieszkalnym 
(integracja: ogniw PV dachowych i elewacyjnych, mikrowiatraków dachowych).

4. Budowa sieci car sharing w obrębie osiedla.
5. Budowa inteligentnej infrastruktury osiedla, w  tym inteligentnego licznika energii 

i mediów umożliwiającego „przejęcie” (fakultatywnie) przez spółdzielnię mieszkaniową 
indywidualnych umów właścicieli mieszkań z  operatorami elektroenergetycznym 
i gazowym, tak jak to jest np. w przypadku ciepła i wody).

Projekt 7. 
Opracowanie i  sukcesywna realizacja referencyjnego rozwiązania dla autonomicznej 
energetycznie wsi, gminy, powiatu. (W  tym wypadku potrzebna jest koncentracja na 
systemach wsparcia dla prosumentów realizujących cele samowystarczalnego regionu 
energetycznego – wsi, gminy, powiatu – a nie na rozwoju technologii).
Podzadanie 7a. Wieś samowystarczalna.

1. Adaptacja  rozwiązań opracowanych w ramach podzadania 1 a.
2. Adaptacja  rozwiązań opracowanych w ramach Projektów 2 i 3.
3. Wymiana dachów azbestowych na fotowoltaiczne.
4. Opracowanie i  (sukcesywna) budowa centrum energetycznego sołectwa: wiejskie 

źródło PV o  mocy 0,1÷1 MW; produkcja biogazu (mikrobiogazownia rolniczo-uty-
lizacyjna, z  agregatem kogeneracyjnym, o  jednostkowej  mocy elektrycznej 10÷20 
kW, biogazownia rolniczo-utylizacyjna, z  agregatem kogeneracyjnym, o  jednostko-
wej mocy elektrycznej 0,2÷0,5 MW); produkcja biopaliw stałych (peleciarka mobilna 
o wydajności 100÷200 kg/h); produkcja bioetanolu (mikrorafineria etanolu, biorafine-
ria lignocelulozowa, o wydajności jednostkowej 100÷200 l/dzień).

Podzadanie 7b. Gmina samowystarczalna (uwaga: projekt powinna realizować gmina, 
która ma opracowaną strategię samowystarczalności energetycznej).

1. Adaptacja rozwiązań opracowanych w  ramach podzadania 7a dla potrzeb 
referencyjnej autonomicznej gminy energetycznej.

2. Opracowanie i  (sukcesywna) budowa gminnej sieci inteligentnej (smart-grid), ze 
szczególnym uwzględnieniem zadań własnych gminy, w  tym wymagań związanych 
z funkcjonowaniem infrastruktury krytycznej gminy.

Podzadanie 7c. Powiat samowystarczalny. Adaptacja rozwiązań opracowanych w ramach 
podzadania 7a i 7b dla potrzeb referencyjnego autonomicznego powiatu energetycznego. 
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ZAŁĄCZNIK 1 
NOWY (W TERMINACH ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ) OPIS RYNKU 

„ENERGETYCZNEGO” – POTENCJAŁ RYNKOWY

Podkreśla się, że w  nowym opisie rynku energetycznego centralną sprawą jest 
orientacja na prosumenta (podmiot prawny) i  budynek/nieruchomość (także na zakład 
przemysłowy), który przejmuje odpowiedzialność za całą swoją sytuację energetyczną, 
obejmującą zaopatrzenie w  energię elektryczną, ciepło i  paliwa/energię dla potrzeb 
transportowych. W  szczególności w   opisie tym zamienia się ujęcie sektorowe/
produktowe w energetyce na podejście skoncentrowane na prosumenckich łańcuchach 
wartości. Zmiana produktów (energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych) na 
prosumenckie łańcuchy wartości określa potencjał rozwojowy energetyki prosumenckiej, 
wynikający z  faktu, że w  każdym segmencie prosumenckim będzie można zastosować 
dedykowane technologie (dobrane na „miarę”). W opisie wyróżnia się (na początek) trzy 
charakterystyczne segmenty rynkowe.   

Segment 1. Właściciele domów, gospodarstw rolnych, wspólnoty mieszkanio-
we, „administratorzy” budynków  (energetyka budynkowa)

• PME 1: (prosumenckie instalacje energetyczne): 10 tys. nowych domów budowanych 
rocznie, 6 mln domów do modernizacji – wielki potencjalny rynek popytowy na 
następujące urządzenia: kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje MOA, smart EV.

• PME 2: 120 tys. wspólnot mieszkaniowych (budynków mieszkalnych) – potencjalny 
rynek popytowy na następujące urządzenia: kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
ogniwa PV, a także na usługi car sharing.

• PME 3: 14 tys. szkół podstawowych, 6 tys. gimnazjów, 11 tys. szkół 
ponadgimnazjalnych, 750 szpitali, 2,5 tys. urzędów gmin/miast (rynki popytowe 
związane z energetyką budynkową w tym wypadku będą kreowane przez gminy, por. 
PISE 3 i PISE 4).

• PME 4: 115 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych – wielki potencjalny rynek 
popytowy na mikrobiogazownie rolniczo-utylizacyjne o jednostkowej mocy elektrycznej 
10÷50 kW; 105 tys. gospodarstw rolnych „socjalnych” – potencjalny rynek popytowy 
na instalacje MOA.

Segment 2. Samorządy, spółdzielnie (energetyka lokalna, w tym budynkowa; 
instalacje, mikrosieci, lokalne sieci)

• PISE 1: (prosumencka inteligentna sieć energetyczna): 4 tys. spółdzielni 
mieszkaniowych, 130 osiedli deweloperskich – wielki potencjalny rynek popytowy 
na: usługi termomodernizacyjne z  wykorzystaniem technologii domu pasywnego,  
kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa PV, zintegrowane liczniki inteligentne 
przeznaczone do rozliczeń wszystkich rodzajów energii/mediów; wielki potencjalny 
rynek podażowy na usługi dostawcy „zbiorczego” energii elektrycznej i  gazu dla 
mieszkańców; potencjalny rynek popytowo-podażowy na usługi car sharing.

• PISE 2: (ARE – autonomiczny region energetyczny): 43 tys. wsi, a dodatkowo 13,5 
tys. przyległych kolonii, przysiółków i  osad – wielki potencjalny rynek na małe, 
o jednostkowej mocy elektrycznej 100÷200 kW, biogazownie rolniczo-utylizacyjne.

• PISE 3: 1600 gmin wiejskich i  500 gmin wiejsko-miejskich – w  odniesieniu do 
budynków użyteczności publicznej istnieje potencjalny rynek popytowy na usługi 
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termomodernizacyjne z  wykorzystaniem technologii domu pasywnego, pompy 
ciepła, ogniwa PV; wielki potencjalny rynek popytowy na duże, o  jednostkowej 
mocy elektrycznej 0,5÷1 MW, biogazownie rolniczo-utylizacyjne; potencjalny rynek 
podażowo-popytowy na mini-rafinerie rolnicze o rocznej wydajności rzędu 1 tys. ton 
biopaliw (drugiej generacji); potencjalny rynek podażowo-popytowy na usługi car 
sharing dla gminy.

• PISE 4: (smart City): 400 miast – w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej 
istnieje potencjalny rynek popytowy na usługi termomodernizacyjne z wykorzystaniem 
technologii domu pasywnego, a także rynek popytowy na pompy ciepła, ogniwa PV; 
w  odniesieniu do zadań gminy istnieje potencjalny rynek popytowy na urządzenia/
instalacje takie jak: instalacje kogeneracyjne w  oczyszczalniach ścieków, spalarnie 
śmieci; przede wszystkim jednak istnieje wielki potencjalny rynek podażowo-popytowy 
na usługi car sharing dla całego miasta.

Segment 3. Przedsiębiorcy, infrastruktura PKP (autogeneracja, w tym budynko-
wa; instalacje, mikrosieci, sieci przemysłowe, sieć energetyczna PKP; „energety-
ka przemysłowa”)

• AG 1: (autogeneracja w hipermarketach, biurowcach, hotelach): 350 hipermarketów, 
800 biurowców, 2 tys. hoteli – potencjalny rynek popytowy na trójgenerację gazową, 
pompy ciepła, ogniwa PV, car sharing. 

• AG 2: (autogeneracja u przedsiębiorców – małe i średnie przedsiębiorstwa): 1,6 mln 
przedsiębiorców – potencjalny rynek popytowy na kogenerację i trójgenerację gazową, 
ogniwa PV, smart EV.

• AG 3: (autogeneracja w  transporcie kolejowym – PKP Energetyka): 3,5% krajowego 
zużycia energii elektrycznej – potencjalny rynek popytowy na urządzenia dla energetyki 
budynkowej (stacje, przystanki kolejowe) takie jak: źródła wytwórcze gazowe, pompy 
ciepła, układy MOA, ogniwa PV. 

• AG 4: (autogeneracja w  przemyśle – wielkie, energochłonne zakłady przemysłowe: 
górnictwo, hutnictwo, część przemysłu chemicznego, cześć przemysłu maszynowego, 
część przemysłu budowlanego), około 50% krajowego zużycia energii elektrycznej – 
wielki potencjalny rynek redukcji zużycia ciepła (w tym odzysku ciepła odpadowego) 
i energii elektrycznej w procesach technologicznych, wielki potencjalny rynek popytowy 
na kogenerację gazową, potencjalny rynek popytowy na duże źródła PV i wiatrowe.  

ZAŁĄCZNIK 2 
INWENTARYZACJA (WYCINKOWA) ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W KRAJU 

OBRAZUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ JEJ ZASOBÓW I POTENCJAŁ W ZAKRESIE OBRONY 
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO (OSZACOWANIA WŁASNE)

Poniżej przedstawia się wybrane, bardzo różnorodne działania na rzecz racjonalizacji 
energetyki, które są istotą energetyki prosumenckiej. Są to działania już zrealizowane, 
bądź znajdujące się w realizacji. Na pewno pokazują one, że bezpieczeństwo energetyczne 
przestaje być domeną korporacji energetycznych, staje się przedmiotem zainteresowania 
prosumentów. Intensywność działań prosumenckich upoważnia do stwierdzenia, że 
jesteśmy blisko „masy krytycznej” z punktu widzenia rozwoju energetyki prosumenckiej. 
Sieć projektów demonstracyjnych zrealizowanych w  ramach RPO powinna zapewnić 
przekroczenie tej masy. 
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Energetyka budynkowa
1. Ogniwa PV, projekty w  toku i  inne przewidziane do realizacji w  2013 – według 

dostępnych badań rynkowych: 24 MW (potencjalna produkcja energii elektrycznej – 
25 GWh/a).

2.  Mikrowiatraki, projekty w toku i wszystkie przewidziane do realizacji w 2013 – własne 
oszacowanie na podstawie różnorodnych przesłanek: 5 MW (potencjalna produkcja 
energii elektrycznej – 5 GWh/a).

3. Kogeneracja gazowa, wybrane 2 przykłady realizacji w  kwietniu 2013: szpital 
w  Głuchołazach (układ kogeneracyjny na gaz ziemny) – (40+60) kW (potencjalna 
produkcja energii elektrycznej – 250 MWh/a), rozlewnia gazu LPG w Pleszewie (układ 
kogeneracyjny na gaz LPG, sprawność w skojarzeniu 96%) – (20+40) kW (potencjalna 
produkcja energii elektrycznej – 100 MWh/a).

4.  Mikrobiogazownie rolniczo-utylizacyjne (w towarowych gospodarstwach rolnych): po 
2010 roku został zbudowany potencjał dostaw rynkowych mikrobiogazowni o mocy 
elektrycznej w przedziale 10÷20 kW (wykorzystanie potencjału jest uwarunkowane 
regulacjami w zakresie OZE). 

Źródła biogazowe (dane dotyczące liczby źródeł zweryfikowano w oparciu o Raport 
Firmy BioAlians)

1. Źródła istniejące na składowiskach odpadów: 91 źródeł o  łącznej mocy 36 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,2 TWh/a).

2. Źródła istniejące w  oczyszczalniach ścieków: 75 źródeł o  łącznej mocy 65 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,4 TWh/a).

3. Istniejące biogazownie rolniczo-utylizacyjne: 32 biogazownie o łącznej mocy 38 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,3 TWh/a).

4. Biogazownie rolniczo-utylizacyjne w  trakcie realizacji (rozruch technologiczny, albo 
budowa): 31, o łącznej mocy około 38 MW(potencjalna produkcja energii elektrycznej 
– 0,3 TWh/a).

5. Biogazownie rolniczo-utylizacyjne w  postaci zaawansowanych projektów (wydana 
decyzja środowiskowa) około 120, o  łącznej mocy około 145 MW (potencjalna 
produkcja energii elektrycznej – 1,2 TWh/a).

6. Biogazownie rolniczo-utylizacyjne w  postaci planowanych projektów (złożony 
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej) około 350, o łącznej mocy około 420 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 3,4 TWh/a).
Razem. Osiągalna moc po 2015, to około 750 MW (potencjalna produkcja energii 

elektrycznej – około 6 TWh, budowa biogazowni w przypadku p. 5 i 6 jest uwarunkowana 
regulacjami w zakresie OZE ). 

Rezerwa mocy (w układach gwarantowanego zasilania)
1. Horus-Energia – dostawca agregatów prądotwórczych (potencjalny wirtualny gazowy 

agregat – agregator w  sensie podmiotowym), budynkowe układy gwarantowanego 
zasilania. Dostawca około 1300 agregatów na rynek polski, o łącznej mocy elektrycznej 
ponad 300 MW – dane pozyskane od Horus-Energia (potencjał usługi systemowej 
w postaci rezerwy mocy).

2. Szacunkowa (oszacowanie własne) moc agregatów prądotwórczych w budynkowych 
układach gwarantowanego zasilania (telekomunikacja, banki, szpitale, markety, 
obiekty wojskowe, …) ponad 1 GW.
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DSM (demand side management)
1. PSE, pierwsze dwie umowy na usługę „Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania 

na polecenie OSP” podpisane (marzec 2013) z  PGE Górnictwo i  Energetyka 
Konwencjonalna: w  okresie zimowym (od października do marca) na 25 MW oraz 
w  okresie letnim (od kwietnia do września) na 30 MW – dane pozyskane z  PSE 
(publikacje).

2. PSE, plan podpisania do końca 2013 umów (takich jak w p. 1) na łączną redukcję 
mocy wynoszącą 200 MW – dane pozyskane z PSE (publikacje).

3. Odbiorcy – Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, szacuje potencjał usługi DSM 
dla operatorów (OSP, OSD) na około 2 GW – dane pozyskane z FOEEiG (konferencje).

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

Źródła kogeneracyjne w  ECO (Energetyka Cieplna Opolszczyzny) – dane pozyskane 
bezpośrednio u inwestora.

1. Opole: blok gazowy (7,4+14,2) MW; blok węglowy (11+28) MW (2012).
2. Kutno: 3agregaty kogeneracyjne (2+2) MW (2012).
3. Olesno: agregat kogeneracyjny (0,25+0,3) MW (2012)
4. Jelenia Góra: 3 bloki kogeneracyjne węglowe o mocach elektrycznych (8+5,5+0,9) 

MW, łączna moc cieplna – 80 MW.
5. Województwo lubuskie, projekty w toku – agregaty kogeneracyjne gazowe, realizacja 

do 2015: Żagań – (2+2) MW, Żary – (2+2) MW, Nowa Sól – (2+2) MW.
6. Malbork: (2+2) MW, projekt w toku – agregat kogeneracyjny gazowy, realizacja do 

2015.
7. Kęty: (2+2) MW, projekt w toku – agregat kogeneracyjny gazowy, realizacja do 2015.

Razem. (45+134) MW, w  wysokosprawnej kogeneracji (potencjalna produkcja energii 
elektrycznej – 0,2 TWh).
Źródła kogeneracyjne w PEC Siedlce (źródła z turbinami gazowymi) – dane pozyskane 
bezpośrednio u inwestora.

1. Pierwszy etap inwestycyjny: 2 turbiny, moc łączna: (15+22) MW.
2. Drugi etap inwestycyjny (2012): 3 turbiny, moc elektryczna (2x14+8) MW, moc cieplna 

2x17 MW.
Razem. (51+56) MW, w  wysokosprawnej kogeneracji (potencjalna produkcja energii 
elektrycznej – 0,2 TWh).

Przemysł

KGHM, łańcuch wartości obejmujący inwestycje w  użytkowanie i  wytwarzanie energii 
elektrycznej – dane pozyskane od inwestora (konferencje).

1. Zużycie 2,5 TWh/a (2012) vs 4 TWh/a w wariancie bussines as usual.
2. Bloki combi 2x45 MW, uruchomienie w  2013 (potencjalna produkcja energii 

elektrycznej – 0,7 TWh).
Stora Enso (Ostrołęka, producent wyrobów drzewnych i papierniczych), łańcuch wartości 
obejmujący produkcję energii elektrycznej i  ciepła w  wysokosprawnej kogeneracji oraz 
utylizację odpadów (własnych i  z  rynku) w  procesie współspalania z  węglem – dane 
pozyskane od inwestora (konferencje).

• Blok kogeneracyjny wielopaliwowy (36+164) MW, ruch gwarancyjny bloku 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,3 TWh).
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• Wykorzystanie własnych odpadów (kora + biogaz i osady włókniste z przemysłowej 
oczyszczalni ścieków) i z rynku, w procesie współspalania z węglem, ze sprawnością 
17% + 70% dla energii elektrycznej i ciepła, odpowiednio.

Koksownia Przyjaźń (roczna produkcja koksu 3 mln ton), łańcuch wartości obejmujący  
bloki kogeneracyjne opalane gazem koksowniczym (istnieją 3 bloki o  łącznej mocy 
elektrycznej 39 MW). W budowie (12.2011÷6.2014) jest blok o mocy elektrycznej 71 MW 
(blok zapewni wykorzystanie produkcji gazu koksowniczego 40 tys. m3/h).  

ZAŁĄCZNIK 3 
NOWY UKŁAD SIŁ (NOWE GRUPY INTERESARIUSZY)

Poniżej przedstawia się układ sił, który podlega gwałtownym przemianom. 
Najważniejszą, optymistyczną cechą zmian jest szybko rosnący udział kapitału 
społecznego w  układzie. Ten zaś jest bez wątpienia bazą energetyki prosumenckiej, 
zwłaszcza na początkowym etapie jej rozwoju. 

1. Głównymi interesariuszami w grze o przebudowę energetyki z perspektywy polskiej 
są: Komisja Europejska, polski rząd, polska energetyka WEK i „reszta”. W tej reszcie 
istnieją już ukształtowani nowi interesariusze (grupy interesów) zdolni do walki 
o  swoje interesy. Są to: prosumenci (przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, ludność), 
a także przemysł produkujący dobra inwestycyjne dla energetyki OZE (prosumenckiej), 
inwestorzy (kapitał prywatny) i  wreszcie szybko rosnąca liczba stowarzyszeń 
działających na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej (energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, ochrony środowiska, inteligentnej infrastruktury).

2. Z  punktu widzenia nowego układu ważne jest, ze istnieją także wielkie obszary 
gospodarki, strukturalnie nieefektywne, w  których przebudowa energetyki pobudzi 
zdrowy popyt wewnętrzny, wyzwoli na masową skalę innowacyjność, spowoduje 
trwałą i  bardzo głęboką poprawę efektywności energetycznej. Do tych obszarów 
należą w szczególności dwa obszary.

3. Pierwszym jest rewitalizacja zasobów mieszkaniowych (za pomocą termomodernizacji 
z wykorzystaniem technologii domu pasywnego, za pomocą nowoczesnej energetyki 
budynkowej oraz infrastruktury smart grid HAN).

4. Drugim wielkim obszarem, poza miastami, jest rozwój rolnictwa energetycznego, 
który pozwoli realizować efektywną restrukturyzację i modernizację rozdrobnionego 
polskiego rolnictwa i polskiej wsi (masowe przekształcenie towarowych gospodarstw 
rolnych w  rolno-przemysłowe; zagospodarowanie gruntów odłogowanych, których 
powierzchnia szybko rośnie, w  gospodarstwach „socjalnych”; reelektryfikacja 
rolnictwa/wsi za pomocą nowoczesnych technologii wytwórczych: mikrobiogazowni, 
biogazowni, energetyki budynkowej słoneczno-wiatrowej). W  wypadku Śląska 
technologie rolnictwa energetycznego mają potencjalnie bezpośrednie zastosowanie 
do rewitalizacji terenów zdegradowanych.

ZAŁĄCZNIK 4 
KATALOG WYBRANYCH TECHNOLOGII

Poniżej przedstawia się „cząstkowe” technologie i  produkty rynkowe, w  dużym 
stopniu już skomercjalizowane, możliwe do zastosowania w projektach demonstracyjnych. 
Podkreśla się jednak, że projekty demonstracyjne powinny dodatkowo zapewnić 
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efektywne (komercyjne) rozwiązania w obszarze infrastruktury inteligentnego zarządzania 
energią, takie jak: smart grid HAN, smart EV, smart city, itp. 

1. „Głęboka” termomodernizacja (z  wykorzystaniem technologii domu pasywnego), 
umożliwiająca 6-krotne obniżenie zużycia ciepła na cele grzewcze w  budynkach 
mieszkalnych (z obecnej wartości przeciętnej zużycia wynoszącej 180 kWh/m2rok do 
około 25÷30 kWh/m2rok). Jest to technologia, która będzie się intensywnie rozwijać 
w UE pod wpływem dyrektywy 2010/31.    

2. Technologie słoneczno-wiatrowe (źródła wytwórcze energii elektrycznej), powiązane 
z  zasobnikami w  postaci baterii akumulatorów, w  tym z  transportem elektrycznym 
(samochodem elektrycznym, ciągnikiem elektrycznym), umożliwiające bardzo 
dobrą „odpowiedź” rynkową na ewentualny deficyt mocy w  KSE (Krajowy System 
Elektroenergetyczny) po 2015 roku (wejście w życie dyrektywy LCP).    

3. Pompa ciepła. Technologia posiadająca wysoki priorytet w  dyrektywie 2009/28 
w  kontekście wymaganego udziału OZE w  rynkach końcowych energii (możliwość 
wykorzystania ciepła produkowanego przez pompę ciepła do rozliczenia celu 
dotyczącego udziału OZE w  rynkach końcowych energii), a  także posiadająca wielki 
potencjał w zakresie redukcji paliw kopalnych (osiągalna jest eksploatacyjna wartość 
współczynnika COP równa 4 i  więcej); ponieważ pompa ciepła będzie wypierać 
z rynku paliw kopalnych przede wszystkim węgiel, to ma ona także wielki potencjał 
w  zakresie redukcji emisji CO2. Znaczenie pompy ciepła wzrosło jeszcze znacznie 
wraz z opublikowaniem (1 marca 2013) decyzji unijnej dotyczącej sposobu obliczania 
energii odnawialnej pozyskiwanej z tej technologii.     

4. Mikrobiogazownia. Technologia całkowicie nowa w  Polsce. Mikrobiogazownie 
rolniczo-utylizacyjne szczególnie nadają się do modernizacji polskiego rolnictwa, co 
wynika z  jego specyfiki, mianowicie wielkiego rozdrobnienia. Technologia nadaje się 
jednak do zastosowania w małych miastach (w małych oczyszczalniach ścieków).    

5. Smart EV. Technologia posiadająca bardzo wysoki priorytet w  dyrektywie 2009/28 
w kontekście wymaganego udziału OZE w rynkach końcowych energii (współczynnik 
przeliczeniowy 2,5), a  także posiadająca duży potencjał w  zakresie redukcji paliw 
ropopochodnych (eksploatacyjna „sprawność” energetyczna samochodu elektrycznego 
jest około 3-krotnie wyższa od eksploatacyjnej „sprawności” samochodu z  silnikiem 
spalinowym) i bardzo wielki potencjał w zakresie DSM/DSR (zarządzanie popytem na 
energię elektryczną w KSE).  

6. Prosumencka sieć inteligentna. Technologia, która może uchronić Polskę od wielkiej  
potencjalnej nieefektywności związanej z  redukowaniem tej technologii do  AMI 
(Advanced Metering Infrastructure) i  jej „zawłaszczaniem” przez elektroenergetykę. 
(Prosumenckie, w  tym głównie budynkowe, sieci inteligentne mają bardzo wielki 
potencjał efektywności, jednak tylko wtedy, gdy będą wykorzystywane do zarządzania 
prosumenckimi łańcuchami wartości, czyli gospodarką energetyczną prosumentów 
obejmującą energię elektryczną, ciepło i transport).    
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WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z SAMORZĄDEM 
GOSPODARCZYM JEDNĄ Z WAŻNYCH 

DETERMINANT ROZWOJU MIAST

Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów i  miast wymaga współdziałania 
i  współpracy samorządu terytorialnego i  gospodarczego w  celu stworzenia stabilnej 
podstawy rozwoju. W  tym kontekście samorząd terytorialny i  gospodarczy są 
szczególnego rodzaju instytucjami otoczenia biznesu, które poprzez wspólne działania 
tworzą warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i  stymulują aktywność 
gospodarczą i  innowacyjną. Województwo śląskie może pochwalić się bardzo wieloma 
przykładami umiejętnego wykorzystania szansy, jaką dają współpraca oraz partnerski 
dialog samorządu z biznesem. 

Słowa kluczowe:  samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, współpraca, dialog, 
rozwój gospodarczy.

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej „Miasta jutra. Wyzwania, wizje, rozwiązania” 
rozwój Unii Europejskiej w przyszłości w ujęciu gospodarczym, społecznym i terytorialnym 
będzie determinowany głównie przez rozwój miast (Komisja Europejska, Miasta jutra. 
Wyzwania, wizje, rozwiązania, 2011). Dzieje się tak m.in. dlatego, że w Unii Europejskiej 
ponad 2/3 ludności mieszka na obszarach miejskich i odsetek ten stale wzrasta. 

Miasta są istotnymi siłami napędowymi gospodarki, będąc miejscami spotkań, 
kreatywności i  innowacji oraz ośrodkami usług świadczonymi na rzecz otaczających je 
obszarów. Pełnią one również znaczącą rolę w pobudzaniu oraz sterowaniu procesami 
rozwojowymi na ściśle określonym terytorium, które stanowi pole działania wielu 
podmiotów gospodarczych i  społecznych. W  tym kontekście zrównoważony rozwój 
gospodarczy nie jest możliwy bez tworzenia przez samorządy terytorialne warunków 
korzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Każda firma działa bowiem w konkretnym 
miejscu – otoczeniu – na którego kształt i  klimat wpływają również decyzje władz 
samorządowych.

To właśnie samorządy decydują o  realizacji inwestycji miejskich, które przyczyniają 
się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Szansą na realizację 
wielu z  nich jest obecnie wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, 
które z zasady ma łączyć ze sobą obie te sfery. Samorządy mogą ponadto wprowadzać 
różnego rodzaju ułatwienia dla firm np. preferencyjne stawki podatków i opłat lokalnych 
lub nawet zwolnienie z  nich pod pewnymi warunkami. Od aktywności władz miasta 
zależy liczba inwestorów zagranicznych oraz rozwój lokalnego rynku pracy. Wreszcie – 
przemyślana gospodarka przestrzenna prowadzona przez władze samorządowe jest 
gwarantem pewności inwestowania. Wszystkie te przykłady są potwierdzeniem na to, że 
dzięki znaczącej decentralizacji samorządy w dużym stopniu decydują dziś o tworzeniu 
warunków dla rozwoju firm.  

Rozwój gospodarczy wymaga nie tylko silnych przedsiębiorstw, ale również 
współdziałania i współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego w celu stworzenia 
stabilnej podstawy rozwoju. W warunkach globalizacji, zmian demograficznych i kryzysu 
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ekonomicznego jedynie kooperacja różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu może 
przynieść efekt synergii. W  takim rozumieniu samorząd terytorialny i  gospodarczy są 
szczególnego rodzaju instytucjami otoczenia biznesu, które poprzez wspólne działania 
tworzą warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i  stymulują aktywność 
gospodarczą i innowacyjną.

Wydaje się więc oczywistym, że kluczem do sukcesu jest dialog i aktywna współpraca 
samorządowców z  przedsiębiorcami. Tylko w  ten sposób można rozpoznać wzajemne 
potrzeby i oczekiwania, zidentyfikować problemy i  lepiej dopasować lokalne prawo do 
potrzeb biznesu. Tymczasem nadal wielu samorządowców wystrzega się tego typu 
relacji, bądź nie dostrzegając w ogóle potrzeby dialogu, bądź obawiając się posądzenia 
o  nadużycia lub wykorzystanie piastowanego stanowiska dla realizacji interesów 
konkretnych osób lub firm. Z  tego powodu najwłaściwszym sposobem prowadzenia 
dialogu władz samorządowych z  zorganizowanym środowiskiem biznesowym jest 
współpraca miasta z  organizacjami samorządu gospodarczego. Izby gospodarcze 
i przemysłowo-handlowe reprezentują od lat lokalne środowiska biznesowe i doskonale 
znają ich potrzeby oraz problemy. Firmy zrzeszone w  tego typu organizacjach mają 
zdecydowanie większe możliwości kształtowania korzystnych warunków dla prowadzenia 
biznesu w swym najbliższym otoczeniu niż pojedyncze przedsiębiorstwa. Tak prowadzony 
dialog ma jeszcze jedną ważną zaletę - jest transparentny i  odbywa się przy tzw. 
„otwartej kurtynie”. Pozwala to w  dużym stopniu zminimalizować obawy działaczy 
samorządowych wynikające z  kontaktów z biznesem. W wielu miastach województwa 
śląskiego władze samorządowe zaangażowały się nawet w  powołanie na swoim 
terenie oddziałów lub delegatur organizacji samorządu gospodarczego – reprezentanta 
lokalnej przedsiębiorczości. Przykładem takiej inicjatywy są delegatury Regionalnej 
Izby Gospodarczej w  Katowicach z  siedzibą w  Bytomiu, Czechowicach-Dziedzicach 
i Pawłowicach skupiające firmy działające na terenie danego miasta czy gminy.

Województwo śląskie możne pochwalić się bardzo wieloma przykładami umiejętnego 
wykorzystania szansy, jaką daje partnerski dialog samorządu z biznesem. Coraz chętniej 
wykorzystywaną formą dialogu jest powołanie rady gospodarczej lub konsultacyjnej przy 
prezydencie, burmistrzu, wójcie, staroście czy marszałku. Rada, składająca się z  m. in. 
z  przedstawicieli lokalnego biznesu, ma charakter głównie opiniotwórczo-doradczy, 
wspomagający samorządy we właściwym kształtowaniu polityki rozwoju gospodarczego. 
Rady mogą m.in. opiniować projekty uchwał dotyczące spraw gospodarczych, 
uczestniczyć w konsultacjach samorządowych strategii rozwoju, czy też wspierać różnego 
rodzaju inicjatywy regionalne i lokalne. Rady gospodarcze lub konsultacyjne funkcjonują 
już m.in. przy Prezydentach Katowic i  Dąbrowy Górniczej. Doskonałym uzupełnieniem 
działalności rad jest regularne uczestnictwo włodarzy wielu miast województwa śląskiego 
w spotkaniach członkowskich organizacji samorządu gospodarczego. W trakcie spotkań 
dyskutowane są możliwości rozwoju danego obszaru uwzględniające m.in. aspekt 
gospodarczy i społeczny. Przykładem bardzo dobrej współpracy w tym zakresie jest m.in. 
cykliczny udział Prezydenta Katowic w  spotkaniach klubu członkowskiego Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

Współpraca z  przedsiębiorcami zrzeszonymi w  organizacjach samorządu 
gospodarczego jest również niezwykle cenna w  procesie tworzenia i  konsultacji 
długoterminowych strategii rozwoju województw, miast czy gmin. Przykładem 
współpracy w  tym obszarze jest zaangażowanie przedstawicieli Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach oraz rudzkich przedsiębiorców w prace nad przygotowaniem 
Strategii promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości miasta Ruda Śląska.

Kolejnym przykładem aktywnej współpracy samorządu terytorialnego 



42 A. WAnAt   Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym...

i gospodarczego jest wspólna organizacja specjalnej sesji sejmiku województwa lub rady 
miejskiej poświęconej tematyce przedsiębiorczości. Podczas sesji prezentowane są analizy 
aktualnego stanu rozwoju przedsiębiorczości  na terenie województwa, miasta lub gminy 
oraz omawiane są możliwości wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości przez 
władze samorządowe. Pierwsza sesja Rady Miejskiej dedykowana przedsiębiorczości 
została zorganizowana w Cieszynie, kolejne odbędą się m.in. w Czechowicach-Dziedzicach 
i Bytomiu. W przygotowaniu jest również uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego 
poświęcona tematyce gospodarczej.

Coraz częściej spotykanym przykładem współpracy sfery samorządu, nauki 
i  biznesu są wspólne przedsięwzięcia, dzięki którym tworzą się nowe możliwości 
i  szanse dla rozwoju gospodarczego miast, gmin i całych województw. Przedstawiciele 
samorządu terytorialnego aktywnie angażują się w  organizowany w  tym roku po raz 
trzeci w  Katowicach Europejski Kongres Małych i  Średnich Przedsiębiorstw, pełniąc 
rolę Współgospodarzy oraz wspierając kongres poprzez pracę w Radzie Samorządowej 
Kongresu i  osobisty udział w  sesjach i  dyskusjach panelowych. Szczególną rolę tej 
współpracy podkreśla przedsięwzięcie towarzyszący Kongresowi – ogólnopolski Program 
„Samorząd, który wspiera MŚP” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i  lokalnego. Celem programu jest wyłonienie 
i  promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne 
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W  ten sposób środowiska 
gospodarcze doceniają te samorządy, które w  szczególny sposób wspierają rozwój 
sektora MŚP.

Samorządy terytorialne i gospodarcze podejmują ponadto szereg innych wspólnych 
inicjatyw przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszego 
regionu. Wśród nich znajdują się m.in. wsparcie możliwości realizacji inwestycji 
miejskich z  wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (np. 
poprzez działalność Centrum Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy RIG 
w  Katowicach) oraz wspólne działania w  zakresie promocji inwestycyjnej, organizacji 
misji gospodarczych przyjazdowych i  wyjazdowych oraz wspierania internacjonalizacji 
lokalnych firm. Partnerstwo władz lokalnych z  instytucjami samorządu gospodarczego 
wzmacnia i przyśpiesza rozwój gospodarczy miast, tworzy klimat korzystny dla rozwoju 
przedsiębiorczości i prowadzi do lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
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O rozwój naszych miast musimy się martwić ciągle i to na różnych warstwach. Sen jako 
symbol potrzeby myślenia o przyszłości naszych miast, szczególnie przez ich włodarzy, 
a więc sen nieść powinien w sobie wdrożenie wszelkich dostępnych mechanizmów dla 
zaplanowanego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Czy strefa może sensownie, 
chociaż na część snu o  mieście odpowiedzieć, tym bardziej pozytywnie? Pytań może 
być bardzo wiele, ale sensowne narzędzie udzielania wsparcia inwestorom w  regionie 
funkcjonuje i nazywa się  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Słowa kluczowe: strefa ekonomiczna, sen o mieście, sensownie, rozwój miasta.

Polityka regionalna, postulat równowagi pomiędzy rozwojem terytorialnym, 
a potrzebami społecznymi, rozpisana na wiele warstw kontekstowych – to zagadnienia, 
którymi musimy w  nadchodzącym czasie żyć coraz mocniej i  sprawniej. Miasta są 
i  będą się stawać kluczowe w  dalszym, dynamicznym rozwoju każdego regionu. Czy 
europejskie miasta przyszłości będą miejscami zaawansowanego postępu społecznego, 
gdzie ustanowiono platformy demokracji, dialogu kulturowego i  różnorodności, bądź 
miejscami przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej odnowy oraz uznamy je za miejsca 
atrakcyjne, będące siłą napędową wzrostu gospodarczego? Czy w  formie pozytywnie 
twierdzącej, w stosunku do zadanego przed chwilą długiego pytania, za lat kilka będziemy 
mogli napisać o  naszych miastach, o  naszym całym regionie, że dobrze się rozwija? 
Piszę ten artykuł, oparty na przedstawionej w  trakcie konferencji pn. „Determinanty 
rozwoju miast w kontekście polityki miejskiej po roku 2013”, która odbyła się  w dniu 10 
kwietnia 2013 roku prezentacji, w szczególności do prezydentów, burmistrzów i wójtów 
tych samorządów, które jeszcze nie skosztowały specyficznych bakalii rodem z ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 roku. Niech będzie to mój mały wkład do 
dużej polityki regionalnej w czwartym już wydaniu „Śląskich Studiów Regionalnych”.
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SEN O MOIM MIEŚCIE

Źródło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

WIZJA MIAST EUROPEJSKICH WG. RAPORTU „MIASTA PRZYSZŁOŚCI. WYZWANIA, 
WIZJE, PERSPEKTYWY”

 „Miałem dzisiaj sen” – rzekł do mnie, w  jeden z  przedłużających się zimowych 
poranków, zaprzyjaźniony Prezydent dużego miasta. „To całkiem normalne” – 
odpowiedziałem – „Zarządzasz miastem od wielu lat i to, że o nim myślisz, masz o nim 
sny jest bardzo naturalne”. Tu rozpoczęliśmy dyskusję na temat zawartości merytorycznej 
jego ostatniego snu. Jakby w  sukurs tej naszej dyskusji, przyszła mi następnego ranka 
jedna ze stacji radiowych nadając piosenkę Czesława Niemena „Sen o  Warszawie”. 
To mnie przekonało i  uspokoiło, że w  prowadzonej poprzedniego dnia rozmowie 
odpowiadałem koledze zgodnie z  moimi odczuciami i  przyjętym sposobem myślenia, 
co do naszych rozważań nad przyszłością miasta, o którym śnił. Czy śnisz i ty o swoim 
mieście ..., czytelniku? Chcę myśleć, że tak, że sen o lepszym jutrze Twojego miasta jest 
możliwy do zrealizowania. Sen jako symbol będzie więc przewijał się na wielu poziomach 
myślenia i wzajemnego przenikania. W geodezji – a  z wykształcenia jestem geodetą - 
uczący powiedziałby, że rozważania nad terenem należy prowadzić od ogółu do jego 
najdrobniejszych szczegółów. Dla mnie takim ogółem jest pierwszy ważny dokument 
jakim jest raport o miastach, o którym kilka słów poniżej. 

„Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy” to właśnie tytuł wspomnianego 
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raportu, który nakreśla aspekty funkcjonowania miast w przyszłości, kierunki ich rozwoju 
oraz wielorakie czynniki jakie należy wziąć pod uwagę przy programowaniu i wdrażaniu 
jutra. Postulat równowagi pomiędzy rozwojem terytorialnym, a potrzebami społecznymi, 
uwydatnianie szans oraz kluczowej roli miast w osiąganiu celów Unii Europejskiej, mając na 
względzie wdrażanie strategii „Europa 2020”. „Proces refleksji nad „Miastami przyszłości” 
stanie się inspiracją dla decydentów i praktyków, zajmujących się zagadnieniami rozwoju 
miast, czy to na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, czy europejskim. Patrzenie 
w przyszłość i  tworzenie wizji miast przyszłości nabiera coraz większego znaczenia na 
wszystkich szczeblach. Rozwój miast będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości 
Europy.” - Johannes Hahn, 2011.

Między innymi tym cytatem chcę wprowadzić w klimat rozważań nad przyszłością 
miast europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miast naszego regionu. W dobrych 
„snach”, według mnie nie może zabraknąć myślenia o  strefach ekonomicznych, 
o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jednej z czternastu stref w Polsce, o tym co 
pozytywnego może się dzięki działaniom strefy (KSSE) w danym mieście naszego regionu 
stać.

W swoim Raporcie autorzy (praca zbiorowa) piszą, że jeżeli chodzi o cele, założenia 
i wartości, istnieje wspólna wizja europejskiego miasta przyszłości jako:

• miejsca zaawansowanego postępu społecznego z  wysokim poziomem spójności 
społecznej, społecznie zrównoważonym mieszkalnictwem, usługami socjalnymi 
i zdrowotnymi oraz ogólnodostępnym szkolnictwem;

• platformy procesu demokratycznego, dialogu kulturowego i różnorodności kulturowej;
• miejsca rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej;
• miejsca atrakcji i lokomotywy wzrostu gospodarczego. Unia Europejska, 2011.

W raporcie pisze się, że „Wyzwania stojące przed miastami przyszłości to te wyzwania, 
które przynoszą największe skutki w  perspektywie długoterminowej, wykraczające 
poza bieżące dziesięciolecie.” - Unia Europejska, 2011. Główne wyzwania z  szeregu 
przytaczanych w tym dokumencie można ująć w trzech punktach głównych:

• różnorodne, spójne i  atrakcyjne miasto, gdzie możemy mówić o  różnorodności 
potencjału, przekształcaniu tej różnorodności w  dynamiczny atut, budowanie 
miasta dla wszystkich, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu i  wykluczeniu 
przestrzennemu, o rozwoju innowacji społecznych, jak również o dostosowaniu życia 
gospodarczego i społecznego miasta do starzejącego się społeczeństwa i przyciąganiu 
ludzi młodych wraz z tworzeniem miejsc dla dzieci;

• ekologiczne miasto z  całościowym podejściem do kwestii środowiskowych 
i efektywności energetycznej, powodujące by mobilność była zrównoważona i zdrowa 
oraz sprzyjała włączeniu społecznemu, a przestrzeń publiczna była otwarta;

• budowanie silnej gospodarki, sprzyjającej włączeniu społecznemu, gdzie kreowane 
będzie zarządzanie w kierunku silnej gospodarki lokalnej z pobudzaniem do tworzenia 
miejsc pracy, przedsiębiorczości i  obszernej bazy kwalifikacji lokalnych, co wzmocni 
rozwój kapitału społecznego, przy równoczesnym wykorzystaniu technologii w  celu 
wspierania zbiorowej inteligencji i  innowacji. Miasta jako centra sieci światowych to 
tworzenie powiązań z gospodarką światową, a więc i budowa szlaków transportowych. 
Unia Europejska, 2011.
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EUROPEJSKIE MIASTA PRZYSZŁOŚCI

Raport „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy” to dokument, w którym 
europejskie miasta przyszłości są miejscami zaawansowanego postępu społecznego, 
a ująć to można w ten sposób, że miasta to:

• charakteryzujące się wysoką jakością życia i dobrobytem we wszystkich społecznościach 
i dzielnicach miasta;

• o  wysokim stopniu spójności społecznej, równowagi i  integracji, poziomie 
bezpieczeństwa i  stabilności w  mieście i  jego dzielnicach, przy nieznacznych 
różnicach w dzielnicach i między nimi oraz niskim poziomie segregacji przestrzennej 
i wykluczenia społecznego; 

• odznaczające się ugruntowaną sprawiedliwością społeczną, ochroną, opieką społeczną 
i  usługami socjalnymi, brakiem ubóstwa, wykluczenia społecznego i  dyskryminacji, 
a  także charakteryzujące się przyzwoitymi warunkami życia dla wszystkich, przy 
łatwym dostępie do ogólnych usług, profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej;

• charakteryzujące się społecznie zrównoważonym mieszkalnictwem oraz przyzwoitymi, 
zdrowymi, odpowiednimi i  przystępnymi cenowo mieszkaniami czynszowymi 
przystosowanymi do nowych modeli rodziny i  wzorców demograficznych, o  dobrej 
jakości, różnorodności i tożsamości architektonicznej;

• o  wysokim poziomie kształcenia, możliwościach kształcenia i  doskonalenia 
zawodowego, w tym również dla osób mieszkających w najuboższych dzielnicach;

• w  których osoby starsze mogą żyć godnie i  niezależnie oraz uczestniczyć w  życiu 
społecznym i  kulturalnym; dzielnice są atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jak i  dla 
osób starszych; osoby niepełnosprawne są niezależne, zintegrowane pod względem 
społecznym i  zawodowym oraz uczestniczą w  życiu wspólnoty, a  także w  których 
panuje równość między mężczyznami i kobietami i chroni się prawa dziecka. - Unia 
Europejska, 2011.
Mówiąc o  europejskich miastach przyszłości siedem opisanych wyżej cech zostało 

przeze mnie ujętych w czterech grupach, o których będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

SPEŁNIAĆ SEN O SWOIM MIEŚCIE

Przytoczony raport „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy” jest tylko 
przykładem dokumentu, który kompleksowo spogląda na przyszłość europejskich miast 
i  definiowanie ich ważnej roli w  przyszłości. Wspominając ten dokument, mam na 
uwadze fakt, że problem z  rozwojem miast istnieje, a  każda dyskusja powinna wnosić 
nowe, dodatkowe elementy, które da się wykorzystać w  lepszym planowaniu ich 
przyszłości. Raport dosyć lakonicznie w swej treści odnosi się między innymi do przemysłu 
wytwórczego. Dokument wspomina co prawda o złożoności wspomnianego przemysłu, 
jednak to właśnie przemysł wytwórczy jest najbardziej zagrożony utratą miejsc pracy. 
Udział tej gałęzi, zarówno w rozwoju miast, jak i wpisanie się w urbanistyczną i społeczną 
tkankę miejską są naturalne, a  zarazem niezaprzeczalne. Uważam, że w  praktyce, 
sektor wytwórczości jest niepomijalny, musi istnieć, dowodem czego jest to, że jego 
pozyskiwanie i rozwój są przedmiotem intensywnych działań większości rozwijających się 
i ambitnych miast. Łącząc wszystkie obrazy, w których z naszego snu wyławiać zaczynamy 
działania do zrealizowania, musimy sobie zadać pytanie z  kim, chociaż część tego snu 
może nam się spełnić. Tu na horyzoncie zaczyna się pojawiać Katowicka Specjalna Strefa 
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Ekonomiczna S.A.  Teraz to już tylko krok do spełniania marzeń o  swoim mieście, do 
urealniania snu, który mieliśmy, mamy, będziemy mieli. W trwającej dyskusji KSSE również 
chce i musi być zauważona, ona bowiem dokłada swoją cegłę do budowanego nowego 
wizerunku naszych miast w  regionie. Odważnie można powiedzieć, że jeśli wybierać 
partnera, to Strefę, bo to z nią można wiele zdziałać sensownie. Próbując spełnić swój 
sen o mieście w sensownym działaniu zadałem sobie cztery pytania, na które odpowiem 
w dalszej części artykułu. Te pytania to:

• jak pogodzić warstwy organizacyjne i  terytorialne rozwoju miast uwzględniając 
obecność przemysłu,

• jak nie dopuścić do powstawania monokultur zagrożonych kryzysami,
• jak minimalizować ryzyko negatywnych efektów przekształceń w  wyniku 

niekończącego się procesu następowania zmian,
• jak zorganizować przemysł wytwórczy w  mieście, by odpowiadał potrzebom 

społeczności, a jednocześnie pozwalał realizować wyzwania.
W  tym miejscu można zadać pytanie: dlaczego tak wiele raportu w  niniejszym 

artykule? Odpowiedź może być również tylko jedna. Nie da się mówić o  specjalnych 
strefach ekonomicznych w oderwaniu od rozwoju miast. To dotychczasowe 17-letnie życie 
KSSE S.A. pokazało, jak pomocnym narzędziem może być strefa i jak efektywnym w tych 
gminach, w których również była bardzo dobra współpraca, było wzajemne uzupełnianie 
się w myśleniu i działaniu rzeczywistym.  

SENSOWNIE – Z KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ S.A. 
CZYM JEST STREFA, STRUKTURA, CELE, ZADANIA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest spółką prawa handlowego, w której 
akcjonariat tworzą skarb państwa oraz kilka samorządów z  województwa śląskiego. 
Od 17 lat, tj. od 18 czerwca 1996 roku, kiedy to została powołana rozporządzeniem 
Rady Ministrów, Strefa pokazuje, jakimi możliwościami można się dzielić, udowadniając 
jednocześnie, że współpraca jest szybszą i łatwiejszą drogą do obopólnych korzyści i daje 
efekt synergii. Krótką dynamikę rozwoju strefy można zobrazować w liczbach.

Rok 1996 to tylko 807 ha, 8 terenów inwestycyjnych, 8 gmin akcjonariuszy. A  jak 
wygląda rok 2013? To już ponad 2000 ha, ponad 20 dużych, zwartych kompleksów 
przemysłowych, nie licząc dziesiątków terenów o mniejszym areale, to również 10 gmin 
akcjonariuszy. Imponujące są również dwa wskaźniki, co do których wszystkie polskie 
strefy są porównywane (nadmienić należy, że KSSE  jest w tym względzie liderem w Polsce). 
Te wskaźniki to zatrudnienie, które jest obecnie oceniane na ponad 50000 nowych miejsc 
pracy, a drugi wskaźnik to nakłady inwestycyjne, które wynoszą 2 mld złotych. Te liczby 
mówią same za siebie. Bo strefę przecież utworzono w  celu wsparcia i  przyspieszenia 
procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w  regionie. KSSE 
jest jedną z  14 specjalnych stref ekonomicznych w  Polsce. Jej doskonałe położenie, 
dobrze rozwinięta infrastruktura, łatwość komunikacyjna, dostępność wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej, to gwarancja energicznego postępu i zysków. Większość obszarów 
inwestycyjnych KSSE skupionych jest na południu Polski w województwie śląskim, jednak 
swoim zasięgiem strefa obejmuje także tereny w województwie opolskim i małopolskim. 
Pod względem lokalizacji, komunikacji, edukacji, zasobów ludzkich i  szybkości rozwoju 
są to miejsca o wyjątkowo wysokim potencjale inwestycyjnym. Funkcjonuje ona zarówno 
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w  warstwach organizacyjnych, jak i  terytorialnych. Była w  Polsce pierwszą, która na 
wstępie, dzięki mądrości między innymi samorządowców, została założona jako jedna 
strefa dla całego województwa tzw. strefa rozproszona przy jednym zarządzającym, a nie 
jako model kilku stref w jednym województwie. Dla sprawnego zarządzania podzielono 
cały obszar województwa na cztery podstrefy: gliwicką, jastrzębsko-żorską, sosnowiecko-
dąbrowską i  tyską. Mocną stroną pracy strefy jest sieć wzajemnie skoordynowanych 
działań, których całokształt zawsze przynosi doskonałe efekty. Wyróżnić mogę, idąc za 
zapisami w  katalogu informacyjnym strefy, działania główne i  wspierające. W  grupie 
działań głównych to:

• promocja regionu i pozyskiwanie nowych inwestorów,
• sprzedaż nieruchomości objętych statusem Strefy,
• wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w  Strefie, które 

uprawniają do korzystania z ulg podatkowych,
• pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności,
• - doradztwo prawno-podatkowe.

Zaś w grupie działań wspierających wymienić należy:
• aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy,
• obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z  funkcjonowaniem 

specjalnych stref ekonomicznych,
• prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE,
• „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora),
• wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych,
• działalność w  zakresie wspierania kooperacji w  regionie, doradztwa personalnego 

oraz szkolenia kadr i usług w zakresie medycyny pracy. 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z narzędzi stosowania pomocy 

publicznej w  Polsce, które w  tym przypadku realizowane jest w  postaci okresowego 
zwolnienia z  podatku CIT. Ulgi podatkowe przyznawane przedsiębiorcom na obszarze 
KSSE są zgodne z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Ulgi w podatku 
dochodowym dla firm inwestujących w  Katowickiej SSE udzielane są w  oparciu 
o koszty inwestycyjne lub w oparciu o kreację nowych miejsc pracy. W oparciu o koszty 
inwestycyjne łączna wartość pomocy publicznej może wynieść 40% poniesionych 
kosztów inwestycyjnych. Dla małych i  średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe 
wynosi dodatkowo 10 punktów procentowych brutto dla przedsiębiorstw średnich i 20 
punktów procentowych brutto dla przedsiębiorstw małych. 
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Rys.1. Warstwa organizacyjna – ulokowanie strefy 
 

Źródło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

W warstwie organizacyjnej, wracając do wcześniejszej treści artykułu, Strefa lokuje się 
w środku pomiędzy rządem, samorządem a firmą, co obrazuje powyższy schemat.

SIEDEM PRZYKŁADÓW NA SPEŁNIANIE SNÓW

Kiedy mówimy „miałem sen”, „śniło mi się”, to wracając rankiem do życia realnego, 
chcemy, by ten sen się nam spełnił. Napisałem wcześniej, że sen może spełnić się, nawet 
sensownie i  zawrzeć go chcę w  siedmiu zgrupowanych tematach odnosząc się do 
wcześniejszych zapisów z raportu. 

- Trwałe miejsca pracy w  oparciu o  nieśmieciowe umowy, w  wielu branżach 
opierających się kryzysom - jako odpowiedź na sen o  wysokim stopniu spójności 
społecznej [...] oraz niskim poziomie segregacji przestrzennej [...];
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Fot. 1 Pole Warszowice w Żorach. Zagospodarowanie terenów pokopalnianych

 
 
 Źódło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

- Inwestorzy zdywersyfikowani wg branż i technologii, dający podstawę do tworzenia 
racjonalnych systemów edukacji - jako odpowiedź na sen o  wysokim poziomie 
kształcenia, możliwościach [...] doskonalenia zawodowego;
- Inwestorzy krajowi i zagraniczni obecni w miastach - jako odpowiedź na sen, który 
charakteryzuje się bogatą różnorodnością kulturową i językową [...];
- Trzymanie w  ryzach środowiskowych konsekwencji rozwoju przemysłu - jako 
odpowiedź na sen charakteryzujący się ochroną jakości środowiska, [...] i niewielkim 
śladem ekologicznym, [...];
- Strefa katalizatorem tworzenia zwartych terytorialnie kompleksów przemysłowych 
- jako odpowiedź na sen o nieznacznym niekontrolowanym rozwoju miast [...] dzięki 
planowaniu „zwartego” miasta;
- Zagospodarowane tereny typu brownfield - jako odpowiedź na sen 
o  zrewitalizowanych, lokalnych gospodarkach miejskich, zróżnicowanych lokalnych 
systemach produkcji [...];
- Odbudowane i wykorzystane przez strefę obiekty zabytkowe - jako odpowiedź na 
sen, w którym wykorzystuje się dziedzictwo i wartość architektoniczną historycznych 
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budynków i przestrzeni publicznych.

ERNST&YOUNG RAPORT FAKTÓW NA ZLECENIE KONFERENCJI STREF

Raport firmy Ernst&Young „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza 
dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania” to dokument wykonany 
na zlecenie Konferencji Stref, czyli wszystkich 14 stref w  Polsce. Dokument zawiera 
obszerną analizę dotychczasowych dokonań stref w Polsce. Odpowiada na pytania, skąd 
tak duża popularność stref. Czy to prostota i efektywność narzędzia, jakim jest zwolnienie 
podatkowe dla przedsiębiorców. Czy jest to może jednak powoli wyczuwalny trend, który 
się pojawia u inwestorów, a nazwać go możemy przesunięciem zwolnienia podatkowego 
w  ramach sse na dalszy plan w procesie wyboru lokalizacji. Przytoczyć tu możemy, że 
jedną z wiodących form zwolnień podatkowych są ulgi udzielane w ramach specjalnych 
stref ekonomicznych, jako narzędzia pomocy publicznej zastosowanej na świecie. Rozwój 
cytowanych stref ma wówczas wpływ na budżety lokalne i centralne. Ten wpływ należy 
widzieć w bardzo szerokiej perspektywie. Działalność inwestora strefowego przyczynia 
się bowiem do tworzenia nowych miejsc pracy u  kontrahentów, budowy powiązań 
kooperacyjnych, rozwoju infrastruktury, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
i  przyciągania nowych inwestycji, co w  efekcie pośrednio zwiększa również wpływy 
budżetu samorządowego z podatków (CIT, PIT, podatek od nieruchomości).

Pozwolę sobie na zacytowanie trzech bardzo ważnych wskaźników, które wydaje 
się, że w  sposób bardzo jednoznaczny powinny pobudzać sny wójtów, burmistrzów 
i prezydentów innych miast na prawach powiatów i powiatów tzw. ziemskich, w których 
stref ekonomicznych jeszcze nie ma, a sen z sensownym partnerem wart jest rozpatrzenia, 
czy „grzeszyć?”. Natomiast czy, i jak łatwo będzie można włączyć nowe tereny na mocy 
rozporządzeń Rady Ministrów, to już chyba temat na oddzielny artykuł. Obecnie trwa 
dyskusja nad określeniem kryteriów w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Finansów. 
Dopiero spójny dokument wypracowany przez oba resorty może być kanwą do bardziej 
szczegółowej dyskusji z samorządami wszystkich szczebli, który teren może być terenem 
strefowym, a który nie spełnia nowych, wskazanych kryteriów.

Rynek pracy – stopa bezrobocia w powiecie z terenami sse jest od 2,3 do 2,9 pkt-ów 
procentowych niższa niż w pozostałych powiatach,

Inwestycje – poziom nakładów brutto na środki trwałe w przeliczeniu na mieszkańca 
jest wyższy o około 510 do 570zł,

PKB per capita – na poziomie podregionu jest wyższy przeciętnie o  około 1.300zł 
do 2.500zł. Wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tysiąc osób prowadzi do wzrostu PKB na 
mieszkańca w danym podregionie o około 310zł do 460zł.  

SNY, SENSOWNIE, KSSE 
POTRZEBA DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI

Sen o rozwoju swojego miasta, miasteczka czy wsi, to jedna z ważnych i sensownych 
dróg. Jednak, aby kontynuować swój sen w  rzeczywistości, a  dalszy rozwój mógł się 
urealnić w konkretne wskaźniki ekonomiczne, przed którymi każdy mieszkaniec wspólnoty 
samorządowej pochyli się z  szacunkiem, to strefie potrzeba długofalowej współpracy 
z samorządami w zakresie:
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Rys.2. Sen, Sensownie, KSSE – przenikanie i konsekwencja

Źródło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

- tworzenia infrastruktury technicznej terenów (uzbrojenia terenów). Problem 
również podnoszony w  dyskusji obu resortów odnośnie nowych kryteriów. Tu ścieżka 
postępowania się nie zmieni. Jednostka samorządu terytorialnego musi podejmować 
wysiłek na rzecz uzbrajania terenów inwestycyjnych, a efekt będzie jak w każdym handlu 
– najpierw trzeba wydać, by następnie dopiero coś zyskać.  Z  doświadczenia mogę 
napisać, że grunty lepiej uzbrojone, w  dobrej cenie będą się sprzedawały w  pierwszej 
kolejności. Klasyczna rewia mody pomiędzy nieruchomościami ma swoje miejsce dzisiaj 
i będzie je miała w przyszłości;

- tworzenia nowych dróg dojazdowych. Bez sprawnej sieci powiązań z  istniejącymi 
układami dróg krajowych i  międzynarodowych nie można w  przyszłości liczyć na 
wyrównaną walkę z konkurującymi regionami Europy;

- przygotowania planistycznego obszarów. Dziedzina, w  której nadal bardzo wiele 
samorządów terytorialnych nie prowadzi działań mających znamiona przynajmniej  
kompleksowych, a może częściowych dotyczących przyszłych obszarów przemysłowych. 
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Nadal najczęstszą polityką stosowaną przez samorządy jest wykorzystywanie narzędzia, 
które miało być sporadycznym, a  stało się niestety nagminnie stosowanym, czyli tryb 
decyzji o warunkach zabudowy;

- aktywnego i  konsekwentnego włączenia się gmin w  politykę wykupów 
nieruchomości od stron trzecich i  ich przygotowania do zbycia. Zauważyć można, 
że gminy mają obecnie trend odwrotny jeśli chodzi o  tworzenie gminnych zasobów 
nieruchomości. Sprzedają więcej gruntów, niż ich pozyskują do zasobu. Taki trend 
w perspektywie długofalowej może w przyszłości całkowicie wyeliminować część gmin 
starających się o pozyskiwanie statusu specjalnej strefy ekonomicznej dla swoich terenów. 
Już w  obecnym ustawodawstwie trzeba spełnić bardzo konkretne, i  wcale nie proste 
warunki, aby grunt prywatny uzyskał status włączonego do strefy ekonomicznej.

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PO 2020 ROKU

O roku 2020, jakimże będziesz ... . Czy cię cenić już dzisiaj za to, że nie jesteś rokiem 
2016, czy się umartwiać, że tak daleko ci do planowanego roku 2026? Mówiąc o  tych 
dwóch datach, z jednej strony mam na myśli fakt, który już zaistniał, a więc przedłużenie 
funkcjonowania wszystkich stref w Polsce do końca roku 2020. Z drugiej jednak strony 
widzimy już od kilku lat, że ten 2020 rok to na czas obecny trochę już za mało. Stąd 
rozpoczęły się działania mające przekonać polityków i  rządzących, że wskazanie 
następnej daty dla funkcjonowania stref w  Polsce jest wręcz konieczne, niezbędne 
i wymuszone zachowaniem się naszego otoczenia zewnętrznego, czyli krajów sąsiednich. 
Problem można rozpatrywać pod kątem wybranych branż – w  szczególności sektora 
motoryzacyjnego. Następuje spadek atrakcyjności wsparcia w  strefach dla inwestorów, 
jako podstawowego instrumentu, a  na tej kanwie próba oceny atrakcyjności stref jako 
narzędzia oddziaływania na decyzje inwestycyjne. Wyłania się nowa rola specjalnych 
stref ekonomicznych w  aktualnych uwarunkowaniach polskich, w  tym rozwój struktur 
klastrowych i miejsce sse w ich rozwoju i wsparciu.

W  końcowych zdaniach mojego artykułu powrócę jeszcze raz do raportu  firmy 
Ernst&Young „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej 
działalności oraz perspektywy funkcjonowania”. Zacytuję ich rozważania nad przyszłością 
stref opisane w dziale VI. Perspektywy SSE na przyszłość.

„Przepisy regulujące funkcjonowanie w SSE w pełni wpisują się w zasady udzielania 
pomocy regionalnej – zwolnienie w  strefach jest przyznawane w  związku z  realizacją 
nowych inwestycji, które mają wspierać rozwój regionów. Wielkość zwolnienia 
nie jest nieograniczona, lecz jest limitowana wielkością poniesionych wydatków 
kwalifikowanych i intensywnością pomocy. (...) Komisja Europejska nie będzie podważać 
dalszego funkcjonowania SSE po 2020r., o ile strefy będą wpisywać się nadal w ramach 
wspólnotowej polityki regionalnej, której celem jest pomoc słabiej rozwiniętym 
regionom i  zmniejszenie różnic w  poziomie rozwoju UE, a  przepisy strefowe będą 
zgodne z regulacjami wspólnotowymi w zakresie pomocy regionalnej. (...) W tej sytuacji, 
udzielanie ulg w  strefach nawet po 2020r., na zasadach zgodnych ze wspólnotowymi 
regułami pomocy regionalnej, nie powinno być podważane na poziomie UE. Wspieranie 
nowych inwestycji w strefach w pełni wpisuje się w koncepcję „podążania własną drogą 
do wzrostu i rozwoju” regionalnego UE.”

Opierając swoje rozważania na podobnej drodze myślowej Ministerstwo Gospodarki 
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już dzisiaj przygotowało projekty rozporządzeń dla wszystkich 14 stref w Polsce z kolejną 
datą przedłużającą ich funkcjonowanie do 2026. Można powiedzieć, że przygotowano to 
co było trzeba, by pierwszy krok został wykonany - teraz konieczna jest zmiana krajowych 
aktów prawnych. Zamykający krok to decyzja rządu polskiego. W drugim kroku trzeba 
będzie dostosować programy pomocowe na każdy kolejny okres budżetowy UE, aby był 
spójny z zasadami pomocy publicznej. Tego sobie życzmy, a wówczas trzy przeplatające 
się słowa z mojego tekstu nabiorą całkiem innego znaczenia i wymiaru. SEN o poranku 
zabierze SENSOWNEGO partnera jakim jest KSSE. 
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JACEK KRYWULT
Prezydent Miasta Bielska-Białej

ROLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM

W  artykule zarysowana została rola Miasta Bielska-Białej, jako Lidera Subregionu 
Południowego. W szczególności zobrazowane zostały efekty wspólnych działań jednostek 
samorządu terytorialnego z obszaru subregionu. 

W  obecnym okresie programowania 2007-2013, bardzo cennym instrumentem 
realizacji polityki rozwoju w  regionie są programy rozwoju subregionów. Ta 
pozakonkursowa procedura wyłaniania projektów do dofinansowania przyczyniła się do 
wyrównania szans rozwojowych wszystkich jst subregionu. Tym samym, władze regionu 
przygotowały podwaliny pod nowe instrumenty polityki rozwoju na lata 2014-2020. 
W nowym okresie programowania, planuje się bowiem wdrożenie tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, które można uznać za kontynuację obecnych PRS. Zdobyte 
doświadczenie przy przygotowaniu i  realizacji Programu Rozwoju Subregionu 
Południowego znacznie ułatwi wdrażanie nowego instrumentu, jakim są Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. 

Słowa kluczowe: Subregion Południowy, Program Rozwoju Subregionu 
Południowego, jednostki samorządu terytorialnego – partnerzy, lider, Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne – ZIT.

SUBREGION POŁUDNIOWY: OBSZAR, MIESZKAŃCY, 
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Subregion Południowy województwa śląskiego zajmuje obszar 2  352 km2, liczba 
ludności wynosi ok. 647  522 mieszkańców. Strukturę administracyjną Subregionu 
Południowego stanowią: trzy powiaty – bielski, cieszyński i  żywiecki, 37 gmin oraz 1 
miasto na prawach powiatu (Bielsko-Biała). 

Jak wynika z  dokumentów strategicznych województwa śląskiego - Subregion 
Południowy charakteryzuje się istnieniem trzech głównych ośrodków w  zakresie 
dojazdów do pracy, do których należą: Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn. Z nich ośrodkiem 
zdecydowanie największym jest Bielsko-Biała. Analiza powiązań powyżej 250 osób 
wskazuje, że bardzo widoczna jest duża rola wymienionych wyżej trzech ośrodków 
powiatowych w  generowaniu ruchu z  obszarów właściwych im powiatów. Podobnie 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych Subregion Południowy charakteryzuje 
się podziałem na trzy główne ośrodki, jakimi są miasta powiatowe: Bielsko-Biała, 
Żywiec i  Cieszyn. Bielsko-Biała jest drugim po Częstochowie, najsilniejszym ośrodkiem 
w skali województwa w tym zakresie i generuje ponad 3,8 tys. codziennych dojazdów 
do szkół z  gmin zewnętrznych. Struktura powiązań bardzo wiernie odwzorowuje 
podział administracyjny; w zasadzie dla wszystkich gmin w subregionie najważniejszymi 
generatorami ruchu są ich ośrodki powiatowe. 

Subregion Południowy stanowi południowy obszar polityki rozwoju – zorganizowany 
wokół aglomeracji bielskiej, która z  innymi miastami obszaru powiązana jest 
międzyregionalną i  regionalną siecią transportową. Dokumenty strategiczne, jak np. 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego1, wyróżniają Aglomerację Bielską i jej obszar 
funkcjonalny. 

Aglomeracja Bielska to centralny ośrodek południowego obszaru polityki rozwoju. Jest 
obszarem organizacji usług publicznych o znaczeniu krajowym. Obszar ten posiada silnie 
rozwinięty sektor gospodarczy, w tym samochodowy oraz turystyczny, jest również ważnym 
ośrodkiem naukowym. Aglomeracja charakteryzuje się aktywnością mieszkańców oraz 
dynamicznym rozwojem usług związanych z sektorem kultury i turystyki. Zlokalizowane 
są tutaj specjalistyczne placówki ochrony zdrowia. Posiada duże znaczenie w  sferze 
gospodarczej oraz w  zakresie zaspokojenia dostępu do usług publicznych wyższego 
rzędu w południowej części regionu. Otwiera także region na współpracę transgraniczną  
z  Czechami i  Słowacją. W  otoczeniu aglomeracji uwidacznia się proces suburbanizacji, 
w obszarze funkcjonalnym rozrasta się strefa podmiejska. Wyzwaniem dla Aglomeracji 
jest dalszy rozwój sektora badawczo-rozwojowego, kultury i turystyki. 

Mapa 1. Powiaty i gminy w ramach subregionu południowego

Źródło: Opracowanie własne. 

1 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 
Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), tj. kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący 
się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w  ujęciu wojewódzkim, którego 
przygotowanie przewiduje Ustawa z  dnia 7 listopada 2008 r. o  zmianie niektórych ustaw w  związku 
z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370). 
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Mapa 2. Obszary funkcjonalne województwa i ich ośrodki centralne

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.  

W  układzie funkcjonalno-przestrzennym województwa śląskiego Bielsko-Biała 
stanowi centrum gospodarczo-administracyjne oraz naukowe i  kulturalne subregionu 
południowego obejmującego powiat: bielski, żywiecki i  cieszyński. Ze względu na swe 
znaczenie i funkcje w południowej części regionu oraz transgraniczne położenie Bielsko – 
Biała stanowi cel dojazdów do pracy, edukacji, zakupów i usług, w tym usług publicznych 
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wyższego rzędu.
Istotnym walorem miasta jest jego dogodne położenie w niewielkiej odległości od 

Aglomeracji Górnośląskiej oraz Aglomeracji Krakowskiej. Relatywnie mały dystans dzieli 
miasto od stolic państwowych (Warszawa – 350 km, Bratysława – 320 km, Budapeszt – 
370 km, Praga – 420 km, Wiedeń – 350 km). Bliskość Czech  i Słowacji podnosi znaczenie 
miasta w układzie przestrzennym regionu i kraju, czyniąc je istotnym ośrodkiem rozwoju 
o charakterze transgranicznym.

Ryc. 1 Odległości Bielska-Białej od najbliższych stolic państwowych

Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

W Bielsku-Białej funkcjonuje:
• 5 szpitali oraz 14 niepublicznych podmiotów medycznych świadczących usługi    

w zakresie lecznictwa stacjonarnego, w tym również w trybie jednodniowym;
• 99 organizacji sportowych, w tym 60 klubów sportowych, 20 uczniowskich klubów 

sportowych, 5 parafialnych klubów sportowych, 2 towarzystwa krzewienia kultury 
fizycznej, 5 stowarzyszeń oraz 7 związków sportowych. Szkoleniem sportowym 
objętych jest ok. 5 tysięcy zawodniczek i zawodników (dane na 2011 r.);

• 8 uczelni wyższych kształcących ok. 12 tys. studentów. Największą uczelnią 
jest Akademia Techniczno-Humanistyczna – jedyna publiczna szkoła wyższa na 
Podbeskidziu, w której studiuje ok. 7400 osób. Obecnie  w Akademii funkcjonuje pięć 
wydziałów kształcących na 18 kierunkach studiów. Prowadzone są studia I  stopnia 
(licencjackie i  inżynierskie), II stopnia (magisterskie) i  III stopnia (doktoranckie)  
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w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym).
Obecnie Bielsko-Biała jest jednym z  najlepiej rozwijających się gospodarczo miast 

Polski oraz znaczącym centrum produkcyjno – handlowo – turystycznym  na południu 
kraju. Położenie geograficzne, dobry klimat ekonomiczny oraz proinwestycyjna polityka 
władz miasta sprawiły, że w  mieście zainwestowały wielkie, światowe koncerny. Do 
największych firm działających w  mieście należy zaliczyć: Fiat Auto Poland S.A., Fiat 
Powertrain Polska Sp. z o.o., Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o., Nemak Poland 
Sp. z o.o., Eaton Automotive Systems Sp. z o.o., Bulten Polska S.A., Adler Polska Sp. z o.o., 
Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o., GE Power Controls Sp. z o.o., Electropoli-
Galwanotechnika Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., Philips 
Lighting Sp. z o.o., Proseat Sp. z o.o. i inne. 

Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane  w REGON według sekcji PKD 2007 
– stan na: 31.12.2012r.

Źródło: Opracowanie własne – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Część terenów inwestycyjnych w  Bielsku-Białej została objęta Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną (podstrefa jastrzębsko-żorska) celem wsparcia i  przyspieszenia 
procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie w ramach 
podstrefy jastrzębsko – żorskiej KSSE w Bielsku-Białej, na obszarze ok. 55 ha, działa 16 
firm zatrudniających ponad 3 tys. pracowników (głównie w  branży motoryzacyjnej). 
Łączna kwota inwestycji na terenie objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną na koniec 
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2010 r. wyniosła ponad 3 mld zł. W sąsiedztwie KSSE, w dzielnicy Wapienica, funkcjonuje 
Park Przemysłowo –Technologiczny (PPiT) oraz Beskidzki Inkubator Technologiczny (BIT). 
Inkubator powstał dzięki współpracy: Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w  Bielsku-
Białej, Urzędu Miejskiego w  Bielsku-Białej oraz Akademii  Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej. Funkcjonowanie BIT - u ma na celu: tworzenie dogodnych warunków 
dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie, 
tworzenie optymalnych warunków dla transferu wiedzy z  ośrodków akademickich do 
przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe oraz promocję firm działających w inkubatorze.

Ten potencjał miasta – największego ośrodka miejskiego w Subregionie Południowym, 
stanowi o  roli miasta w  tym obszarze regionu, świadcząc wysokiej klasy usługi 
publiczne wszystkim mieszkańcom subregionu, ale także oferując nowe miejsca pracy 
o podstawowym znaczeniu dla restrukturyzacji całego regionu.

Wykres 2. Bielsko-Biała, rynek pracy (stan na 28.02.2013 r.)

 

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3. Bielsko-Biała, struktura bezrobocia – wg wykształcenia 

Źródło: Opracowanie własne - Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
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Tabela 1. Wybrane dane dotyczące gospodarki w Bielsku-Białej na tle porównawczym, 31.12.2011 r. 

Wyszczegól-
nienie 

Produkcja sprzedana 
przemysłu

Nakłady inwestycyjne   
w przedsiębiorstwach  

wg lokalizacji inwestycji  
(ceny bieżące)

Wartość brutto środków 
trwałych  

w przedsiębiorstwach
(bieżące ceny ewidencyjne)

w mln PLN na 1 miesz-
kańca  
w PLN

w mln PLN na 1 miesz-
kańca  
w PLN

w mln PLN na 1 miesz-
kańca  
w PLN

Bielsko-Biała 27 758,8 159 039 959,9 5 499,8 12 542,6 71 876,4 

Częstochowa 8 554,4 36 159 782,0 3 305,4 9 501,2 40 293,6 

Gliwice 18 895,5 100 848 1 600,6 8 542,9 16 023,5 85 747,5 

Katowice 27 701,1 89 233 2 346,1 7 557,3 26 720,6 86 389,5 

Rybnik 4 671,9 33 137 512,2 3 633,0 8 287,6 58 800,8 

Województwo 
śląskie 198 454,6 42 863 17 443,4 3 767,5 205 999,3 44 527,3 

Źródło: Opracowanie własne  – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Sprawą oczywistą było zatem powierzenie roli lidera subregionu Bielsku-Białej 
przy przystępowaniu do nowatorskiego sposobu wdrażania funduszy UE w  ramach 
regionalnego rozwoju subregionów.

PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO NA LATA 2007-2013: 
PRZYGOTOWANIE, WSPÓŁPRACA, ZADANIA I REALIZACJA

W toku konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 podkreślano potrzebę dalszej decentralizacji oraz potrzebę wewnętrznej 
integracji w  województwie i  zacieśniania powiązań wewnątrzregionalnych, także 
w odniesieniu do procesu wdrażania Programu.

Na bazie opinii przyszłych beneficjentów oraz pewnych obserwacji rozwiązań 
zagranicznych, wykrystalizowała się idea stworzenia w ramach ścieżki pozakonkursowej 
RPO WSL Programów Rozwoju Subregionów. Założenia „eksperymentu” były następujące: 
środki rozwojowe w  ramach RPO WSL mogą zostać przekazane na realizację celów 
wspólnie uzgodnionych przez ogół jednostek danego subregionu. Warunkiem uzyskania 
wsparcia było stworzenie listy projektów stanowiących instrument realizacji wspólnie 
nakreślonych celów rozwojowych subregionu. Prace strategiczne zawarte zostały 
w programie rozwoju dla każdego subregionu, tworzonym w oparciu o doświadczenia 
tworzenia RPO WSL i stosowne wytyczne Instytucji Zarządzającej. 

Prace nad Programem Rozwoju Subregionu Południowego trwały prawie dwa 
lata: 2006-2008. Umowa o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 podpisana została  
26 lutego 2008 r. pomiędzy 42 podmiotami (41 jst i 1 stowarzyszenie: Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”) z obszaru Subregionu Południowego.
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Zadaniem lidera – miasta Bielska-Białej, na przestrzeni lat: 2006-2013 było 
koordynowanie wszystkich działań związanych z  uzgodnieniami list projektów, 
opracowaniem Programu Rozwoju Subregionu Południowego, organizowaniem spotkań  
z  partnerami w  subregionie, uzgadnianie wspólnych stanowisk, reprezentowanie 
Partnerów przed Instytucją Zarządzającą RPO WSL, itp.

Na przestrzeni lat 2008-2012 podpisano 6 aneksów do Umowy o  współpracy. 
Powody podpisywanych aneksów to przede wszystkim zagospodarowanie oszczędności 
poprzetargowych oraz rezygnacja poszczególnych gmin z  realizacji pojedynczych 
projektów. 

Pierwotnie w  PRSPd wpisanych było 76 projektów. Ostateczna ilość projektów 
znajdujących się na liście głównej to 59, na łączną kwotę dofinansowania 
124 625 199,82 zł. 

Najczęstszym powodem rezygnacji z  realizacji projektu był brak wystarczających 
środków, niedoszacowanie kosztów oraz dużo wyższe kwoty proponowane przez 
oferentów w przetargach.

W ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 zrealizowano projekty w zakresie różnych priorytetów, m.in.:

1. W  ramach celu „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i  usług 
publicznych on-line” – 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 335 620,69 zł;

2. W  ramach celu „Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego”– 
10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 343 536,03 zł;

3. W  ramach celu „Poprawa jakości powietrza” – 8 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania 6 387 395,30 zł; 

4. W  ramach celu „Wzmacnianie roli Bielska-Białej jako metropolii Subregionu 
Południowego” – 1 projekt; dofinansowanie 29 716 000,00 zł; 

5. W  ramach celu „Wielofunkcyjne wykorzystywanie obszarów zdegradowanych” -  
7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 10 464 686,32 zł;

6. W ramach celu „Udrożnienie sieci drogowej w Subregionie” – 21 projektów na łączną 
kwotę dofinansowania 64 377 961,48 zł.

Przykłady projektów zrealizowanych:
• publiczny dostęp do Internetu w Gminach Powiatu Cieszyńskiego;
• system Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego;
• remont Muzeum w Ustroniu oraz kina w Buczkowicach;
• wyposażenie Żywieckiej Biblioteki Samorządowej i zrewitalizowanie Pałacu Kępińskich 

w Żywcu Moszczanicy;
• wykonanie termomodernizacji wielu budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół, 

przedszkoli;
• zrewitalizowanie m.in. Ośrodka Rekreacji i  Sportów Wodnych w Kaniowie, terenów 

przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach, parku w Łękawicy;
• wybudowanie hali wielofunkcyjno - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej  

w Bielsku-Białej;
• przebudowanie ul. Karbowej w  Bielsku-Białej oraz zmodernizowanie wielu ciągów 

dróg na terenie całego Subregionu Południowego.
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Pozytywy współpracy:
• nawiązanie współpracy między gminami i powiatami Subregionu Południowego;
• uzgadnianie celu i sposobu wydatkowania środków w ramach PRSPd;
• nabycie doświadczeń ze współpracy pod kolejny okres programowania; 
• szansa na zrealizowanie partnerskich, zintegrowanych, subregionalnych projektów;
• ustalenie wspólnego kierunku rozwoju – turystyka;
• szansa na środki europejskie nawet dla najmniejszych gmin – poza konkursem.

Obszary do rozwoju, rekomendacje:
• szersza, wzmocniona współpraca między podmiotami wchodzącymi w  skład 

Subregionu (wspólna strategia dla całego Subregionu Południowego – postulat 
zgłoszony przez partnerów);

• wzmocniona rola Lidera;
• przemyślane, dobrze skoordynowane projekty subregionalne;
• wyodrębniona dla Subregionów pula środków z pomocy technicznej;
• programy  subregionalne w  kolejnej perspektywie finansowej powinny być spójne  

z wizją rozwoju całego regionu.
Na szczególną uwagę zasługuje novum, jakie stanowił projekt pn. „Rozwój 

infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, został uznany za projekt kluczowy 
dla województwa śląskiego i wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów 
Kluczowych, stanowiący załącznik do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 
2007 – 2013. Projekt zrealizowany został w ramach Priorytetu III RPO WSL „Turystyka”, 
Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura 
okołoturystyczna/podmioty publiczne”. Umieszczenie projektu w  Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSL na lata 2007 – 2013 było 
warunkową deklaracją jego realizacji i zarezerwowaniem środków finansowych w ramach 
budżetu RPO WSL (tzw. ścieżka pozakonkursowa). Projekt kluczowy Subregionu 
Południowego składał się z 27 zadań, realizowanych przez 26 jednostek – samorządu 
terytorialnego oraz nadleśnictwo Wisła. 

W  ramach projektu została rozbudowana infrastruktura turystyczna na terenie 
subregionu: powstały i zostały zmodernizowane następujące obiekty:

• trasy narciarskie zjazdowe i biegowe;
• trasy nartorolkowe;
• trasy rowerowe, piesze, pieszo-rowerowe i konne;
• parkingi;
• amfiteatry;
• boiska;
• ośrodek sportów wodnych;
• hala wielofunkcyjna;
• crossowy tor rowerowy;
• baza rekreacyjno – wypoczynkowa;
• parki tematyczne.

Umowa Ramowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego 
podpisana została w dniu 8 lipca 2008 r.  Integralnym załącznikiem do Umowy był Program 
Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK), który uzasadniał realizację projektu kluczowego  
i  dowodził spójności poszczególnych zadań oraz wskazywał, że zaproponowany 
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zakres wpisuje się w cele RPO WSL. Celem głównym projektu kluczowego pn. „Rozwój 
infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” było „zwiększenie wykorzystania 
potencjału turystycznego Subregionu Południowego”. Szacunkowa całkowita wartość 
projektu wynosiła 197 801 141,14 PLN, dofinansowanie z EFRR 140 667 509,42 PLN.

POSZCZEGÓLNE PROJEKTY UJĘTE W PROJEKCIE KLUCZOWYM:

• „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice”;
• „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie”;
• „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”;
• „Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego  

w Ustroniu”;
• „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Wisła”;
• „Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach 

i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki 
weekendowej”;

• „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich 
oraz budowa parkingu obok Amfiteatru” – Gmina Gilowice;

• „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie”;
• „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy”;
• „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa”;
• „Budowa bazy rekreacyjno – wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce”;
• „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza”; 
• „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”; 
• „Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo 

– rowerowych, parku i  kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych 
i historycznych w gminie Węgierska Górka”; 

• „Remont i  przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w  Żywcu wraz z  terenami 
rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych”;

• „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego  
w Żywcu”; 

• „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim”; 
• „Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i  rowerowe wraz  

z parkingiem) w Gminie Jaworze”; 
• „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki 

w Gminie Jaworze”; 
• „Budowa, przebudowa i  remont infrastruktury około turystycznej w  gminie 

Radziechowy – Wieprz”;
• „Budowa tras do narciarstwa biegowego w  partiach szczytowych Magurki 

Wilkowickiej” – laureat krajowego konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy 
Europejskich” w kategorii turystyka aktywna;

• „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)  
w Mieście Szczyrk”;

• „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna”;
• „Rozbudowa i  modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w  Szczyrku (Deptak nad 

Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta 
Szczyrk”; 
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• „Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite)  
w Mieście Szczyrk”;

• „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z  parkingiem oraz budowa 
widowni amfiteatru w Mieście” – Miasto Szczyrk”;

• „Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna w Bielsku – Białej”.

Fot. 1. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej 
w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk” 

Źródło: Urząd Miejski w Szczyrku.

Fot. 2. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej 
w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”

 

Źródło: Urząd Miejski w Szczyrku.
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Fot. 3. „Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu”

 Źródło: Urząd Miejski w Ustroniu.

Fot. 4. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej – stok Dębowca

Źródło: Wykonanie własne  – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
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Fot. 5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej – Pływalnia START

Źródło: Wykonanie własne  – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Zrealizowany projekt kluczowy stanowił w  rzeczywistości jakby drugi Program 
Rozwoju Subregionu Południowego i  bardzo cenną wartością dodaną tego projektu 
było zintegrowanie 26 partnerów i 27 zadań wokół jednego priorytetu, jednego celu – 
turystyki, tak wyróżniającego Subregion Południowy na tle całego regionu. 

PLANOWANIE ROZWOJU SUBREGIONU NA LATA 2014-2020

Już od listopada 2011 roku, tuż po ukazaniu się pakietu projektów rozporządzeń 
polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020, partnerzy Subregionu Południowego 
podjęli intensywne prace nad wspólnymi kierunkami działań w  nowej perspektywie 
finansowej. Z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zostały zorganizowane dwie 
edycje warsztatów subregionalnych, podczas których wypracowane zostały kluczowe 
elementy strategii subregionalnej: słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, a także 
wypracowano koncepcje projektów zintegrowanych wpisujących się w cele tematyczne 
nowej perspektywy, uwzględniające nowe uwarunkowania i zasady. 

Jako wspólny cel określono: budowanie konkurencyjności Subregionu 
Południowego poprzez turystykę, kulturę i innowacje. 
Wypracowano wstępne pomysły projektów, m.in.

• rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i  zbiorników wodnych 
Subregionu Południowego – zamysł tego projektu powstał jako kontynuacja 
zrealizowanego projektu kluczowego w  zakresie turystyki; wszyscy partnerzy 
subregionu chcieliby, aby mógł być on – tak jak tamten – projektem kluczowym 
w zakresie celu tematycznego dotyczącego ochrony środowiska;

• wprowadzenie zintegrowanego modelu zarządzania transportem na obszarze miasta 
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Bielska-Białej i powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego;
• zapewnienie dostępności do terenów atrakcyjnych gospodarczo i  turystycznie 

poprzez rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz regionalnych  
i z sąsiadującymi regionami; 

• upowszechnianie nowych technologii i  designu w  rozwoju gospodarczym  
i społecznym;

• wdrażanie programów ograniczających niską emisję oraz wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (np. program dotacji dla gospodarstw domowych, termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej);                                           

• rozwój sieci współpracy instytucji wspierających włączenie społeczne i  walkę  
z ubóstwem;                                                                                                             

• rozwijanie współpracy samorządów Subregionu Południowego w  celu integracji 
wspólnych strategicznych celów rozwojowych (wypracowanie i  wdrożenie strategii 
subregionu i wspólna promocja).
Partnerzy subregionu aktywnie uczestniczyli również w spotkaniach warsztatowych 

prowadzonych w ramach prac nad nowelizacją strategii regionu Śląskie 2020, a także nad 
założeniami projektu RPO WSL na lata 2014-2020.                                                                  

PLANOWANIE I REALIZACJA POLITYKI MIEJSKIEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM 
W LATACH 2014-2020: UWARUNKOWANIA, INSTRUMENTY PRAWNE I FINANSOWE

Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego - wspieranie ośrodków miejskich 
jest jednym z  podstawowych kierunków polityki regionalnej, ponieważ silne miasta 
decydują o  pozycji konkurencyjnej całych regionów w  wymiarze międzynarodowym 
i krajowym. Wsparcie skierowane do miast służy budowaniu siły konkurencyjnej całych 
regionów, wzmacnianiu ich znaczenia międzynarodowego i krajowego oraz wzmacnianiu 
regionalnej sieci osadniczej.

Ośrodki subregionalne, stanowiące lokalne centra rozwoju, wspierane będą  
w zakresie integracji przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zwiększania atrakcyjności 
inwestycyjnej, rozwoju rynku pracy, poprzez wspomaganie otoczenia biznesu oraz rozwój 
funkcji gospodarczych o  ponadlokalnym obszarze oddziaływania. Ważnym aspektem 
wspierania miast subregionalnych jest rozwijanie oferty wysokiej jakości usług publicznych. 
Dotyczy to głownie edukacji na poziomie średnim i wyższym zawodowym, ochrony zdrowia 
oraz kultury. Jednostki samorządu lokalnego, jako element sieci współpracy tworzonej na 
poziomie regionalnym, będą zaangażowane w  szerszym niż dotychczasowym zakresie  
w  system realizacji polityki regionalnej, zarówno na etapie programowania, jak 
i wdrażania działań rozwojowych na terenie województwa. Udział samorządu lokalnego  
w  procesach programowania polityki regionalnej jest istotny ze względu m.in. 
na konieczność właściwego określenia priorytetów, inwestycji oraz zespołów 
działań w  odniesieniu do terytorium uzyskującego wsparcie w  ramach kontraktu 
terytorialnego. Ważnym jest również zapewnienie spójności strategii rozwoju 
lokalnego, przygotowywanych przez samorząd lokalny, z  celami strategicznymi 
określanymi na poziomie regionalnym. Działania samorządu lokalnego mogą również 
wspierać politykę rozwoju podejmowaną przez władze samorządu województwa 
przez stymulowanie i  wspieranie inicjatyw lokalnych nastawionych na realizację 
projektów rozwoju lokalnego, jak i  wdrażanie własnych projektów zgodnych  
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z  priorytetami określanymi na poziomie regionalnym, w  tym przez aktywne 
włączenie się w  realizację przedsięwzięć priorytetowych określonych w  kontrakcie 
terytorialnym.

Bodaj największym problemem i  zagrożeniem w  kontynuowaniu projektów 
inwestycyjnych, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju,  będzie 
niemożność zapewnienia wkładu własnego przez jst.

Jednym z  największych wyzwań dla polskiego systemu osadniczego, zgodnie  
z Założeniami Krajowej Polityki Miejskiej do roku 20202, jest poprawa ładu przestrzennego 
na obszarach zurbanizowanych. Ze względu na zaległości cywilizacyjne oraz procesy, które 
zaszły w  okresie transformacji, na obszarach zurbanizowanych zanika skoordynowane 
planowanie przestrzenne, czego efektem jest m.in. niespójne kształtowanie przestrzeni 
centrów miejskich, zabudowywanie obszarów zagrożonych powodzią, niski standard 
urbanistyczny wielu nowo wznoszonych budynków i  osiedli mieszkaniowych, a  także 
degradacja obszarów zapewniających wysoką jakość przestrzeni publicznej, w tym zanik 
obszarów o  znacznych walorach przyrodniczych oraz niekontrolowany rozrost tkanki 
miejskiej na obszarach przeznaczonych dotychczas do innych celów. Problemem jest 
nieskoordynowany rozwój obszarów podmiejskich - zarówno największych miast, jak  
i mniejszych ośrodków miejskich. Na tych obszarach obserwujemy nasilające się zjawisko 
żywiołowej urbanizacji i  rosnącego chaosu przestrzennego. Taka niekontrolowana 
suburbanizacja przyczynia się – z jednej strony – do degradacji środowiska przyrodniczego, 
zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w  miastach, niewydolności układów 
komunikacyjnych, utraty atrakcyjności miejsc rekreacyjnych i inwestycyjnych oraz wzrostu 
kosztów usług świadczonych przez miasto (głównie zapewnienie dostępu do infrastruktury 
dostarczającej wodę, energię, odprowadzającej ścieki i  zapewniającej połączenia 
transportowe), z drugiej strony natomiast – do zmniejszenia się zasobów finansowych miast 
(rdzeni miejskich obszarów funkcjonalnych). Jak się wskazuje - prowadzi to do sytuacji,  
w której miastu brakuje przychodów, aby realizować swoje potrzeby rozwojowe, w tym 
rozsądnie prowadzić planowanie urbanistyczne czy np. działania rewitalizacyjne obszarów 
zdegradowanych, które mogłyby skutkować zwiększeniem atrakcyjności centrów miast 
dla mieszkańców o większych dochodach.

PODSUMOWANIE

Nowy okres programowania zapowiada kolejne instrumenty istotne dla realizacji 
polityki miejskiej. Głównym ich założeniem jest terytorialne ukierunkowanie interwencji 
publicznej. Jednym z  tych instrumentów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT). ZIT są instrumentem promującym zintegrowane wykorzystanie funduszy, będą 
skierowane na obszary, gdzie strategie rozwoju wymagają zintegrowanego podejścia 
obejmującego inwestycje w  ramach więcej niż jednej osi priorytetowej. Dodatkowym 
założeniem ZIT jest możliwość delegacji części zadań związanych z  wdrażaniem 
programów operacyjnych na poziom subregionalny lub lokalny, zapewniając tym samym 
władzom samorządowym zaangażowanie w  przygotowanie i  wdrożenie programu. 
Tworzenie ZIT porównuje się m.in. do programów rozwoju subregionów (PRS) w naszym 
regionie. Dotychczasowe zasady współpracy w  subregionach stanowią cenną bazę dla 

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (projekt), Warszawa, 
20 lipca 2012 r.
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wdrażania tego nowego instrumentu. Wypracowane w  ramach realizacji PRS zasady 
współpracy, opierające się na partnerstwie, są spójne z  zaproponowanym przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego celem głównym ZIT: „zwiększeniem zaangażowania 
miast i  ich obszarów funkcjonalnych w  zarządzaniu funduszami strukturalnymi UE”. 
Jak potwierdza Instytucja Zarządzająca RPO WSL – partnerstwo w  formule obecnych 
ZIT opiera się na formalnej umowie o  współpracy, reprezentacji subregionalnej 
upoważnionej do podejmowania decyzji w  imieniu subregionu. Wyznaczony lider 
subregionu odpowiedzialny jest za przygotowanie i aktualizacje programu oraz przepływ 
informacji między członkami subregionu a  IZ RPO. Zatem, w  przypadku naszego 
regionu IZ RPO planuje wykorzystać dotychczas wypracowane formy współpracy  
z subregionami. 

Dotychczasowe zadania liderów, w  tym miasta Bielska-Białej, takie jak: 
organizowanie spotkań, konsultacji, uzgodnień, przekazywanie informacji, odbywało się  
w  ramach środków lidera. Cenną nowością, zwłaszcza dla liderów, jest możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego w  ramach środków z  Pomocy technicznej, co 
w znacznym stopniu ułatwi i usprawni prowadzenie działań związanych z realizacją ZIT.



71Śląskie studia Regionalne

PIOTR USZOK
Prezydent Miasta Katowice

KATOWICE JEDNYM ORGANIZMEM

Zrównoważony rozwój naszego regionu możliwy jest poprzez stworzenie 
jednej wielkiej metropolii, skupiającej miasta zrzeszone w  Górnośląskim Związku 
Metropolitarnym. Taką opinię można było usłyszeć z ust każdego prelegenta konferencji 
poświęconej rozwojowi miast w kontekście polityki miejskiej po roku 2014. O  ile mogę 
się zgodzić z  tym, że jedno duże miasto stworzy możliwość zdecydowanie bardziej 
dynamicznego rozwoju, o  tyle co do drogi, jaką należy podążać, aby osiągnąć ten cel, 
mam zdanie odmienne od wielu moich Kolegów Prezydentów. Co ważne, wynika to 
z  moich doświadczeń, które jednoznacznie wskazują, iż brakuje woli politycznej, aby 
na Śląsku stworzyć jedną wielką metropolię. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 
rząd i parlament, który – w moim odczuciu – nie rozumie lub nie chce zrozumieć naszej 
specyfiki. Jedno wielkie miasto wzmocniłoby nie tylko naszą gospodarkę, ale przede 
wszystkim pozytywnie wpłynęłoby na PKB i wszystkie inne czynniki ekonomiczne. 

W  trakcie konferencji, jaka odbyła się w  Sali Sejmu Śląskiego, w  obecności 
najważniejszych osób w województwie śląskim, podjąłem się przedstawienia czynników, 
które będą miały istotny wpływ na rozwój miast w nowej perspektywie unijnej w latach 
2014–2020.

Pozycja Katowic w  naszym regionie jest szczególna. W  zdecydowanej większości 
przypadków miasta wojewódzkie zajmują dominującą pozycję w stosunku do pozostałych 
miast województwa. W aglomeracji śląskiej jest jedną z 14 dużych gmin. 

Analizę możliwości rozwoju naszej „metropolii” rozpocząłbym od dokładnej 
diagnozy stanu faktycznego, pragmatyki wynikającej ze znajomości przepisów prawa, 
a także relacji panujących pomiędzy instytucjami, od których zależy istnienie organizmu 
metropolitalnego. Można również uruchomić wyobraźnię i podjąć się opracowania wizji 
prawdziwej metropolii z silnym liderem.

Pragmatyka podejścia do tego zagadnienia wynika wprost z  analizy danych 
statystycznych  naszego regionu. Wskazuje nam ona 81 jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym 43 miasta, 30 gmin i 8 powiatów. Mimo, iż Górnośląski Związek 
Metropolitarny ma ambitne plany to jednak w najbliższej perspektywie nie będzie spełniał 
wszystkich potrzeb i oczekiwań, ponieważ zrzesza tylko 14 miast na prawach powiatu. 
W  większości są to miasta relatywnie duże, ale mimo wszystko i  tak występuje dosyć 
znaczne zróżnicowanie pod względem liczby mieszkańców. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
stopę bezrobocia, to wahania mieszczą się w granicach od 5% do 20%; zróżnicowanie 
więc też jest bardzo duże. Kwestii tej nie poprawia sytuacja finansowa poszczególnych 
miast wchodzących w skład GZM.

Dochody miast w  wartościach względnych i  bezwzględnych również są bardzo 
zróżnicowane, a jeszcze większą różnicę dostrzegamy w sytuacji finansowej zobrazowanej 
przez nadwyżkę operacyjną czy też nawet deficyt operacyjny na podstawie wykonania 
budżetów miast za rok 2012. 

Niektóre miasta znajdują się w dobrej sytuacji, generując nadwyżkę operacyjną, ale są 
wśród nas także miasta, które generują deficyt operacyjny, czyli są w bardzo niekorzystnej 
sytuacji finansowej, także udział nadwyżki operacyjnej w  dochodach bieżących, oraz 
wskaźniki zadłużenia są bardzo zróżnicowane.
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Rozpatrując tę kwestię przez pryzmat kreowania miejsc pracy, dochodzimy do 
przekonania, że mieszkańcy w rzeczywistości nie odnoszą się tylko do swojego miasta, 
jako jednostki administracyjnej w swoich granicach, lecz praktycznie żyją całą metropolią; 
pracują w jednym mieście, mieszkają w innym. Klasycznym tego przykładem jest struktura 
zatrudnienia w Katowicach w branży na przykład ITO1 czy BPO2. W stolicy województwa 
śląskiego działają przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają mieszkańców Katowic, są też 
takie, w których katowiczanie stanowią jedynie 20% zatrudnionych. 

Jak więc możemy interpretować takie dane statystyczne? Po pierwsze, występuje 
bardzo duże zróżnicowanie w  odniesieniu do poszczególnych miast, ich dochodów, 
zadłużenia, nadwyżki operacyjnej, bezrobocia. Po drugie, mieszkańcy GZM-u korzystają 
z  możliwości, jaką oferuje cała metropolia, a  nie tylko konkretne, pojedyncze miasto. 
Można więc odważnie stwierdzić, że dla naszych mieszkańców cały obszar metropolitalny 
to de facto jedno miasto. 

Pozostaje zadać sobie pytanie, czy przyszła perspektywa Unii Europejskiej na lata 
2014–2020 może stać się szansą dla rozwoju naszej metropolii. 

Jednym z najważniejszych założeń projektowanej polityki spójności na lata 2014–2020 
jest szerokie uwzględnienie w jej ramach wymiaru terytorialnego, wynika to bezpośrednio 
z  zapisów Traktatu Lizbońskiego. Najważniejszym rozwiązaniem, przygotowanym 
specjalnie dla tej perspektywy dla obszarów zurbanizowanych, są tzw. zintegrowane 
inwestycje terytorialne (ZIT). Celem ZIT-u w Polsce jest zwiększenie zaangażowania miast 
i  obszarów zurbanizowanych w  zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej 
oraz przede wszystkim zastosowanie podejścia zintegrowanego na rzecz zapewnienia 
komplementarności. Można to oczywiście rozumieć jako zespół działań związanych 
z  wyrównywaniem standardów na terenie poszczególnych gmin w  ramach zespołu 
metropolitalnego z jednoczesnym wykorzystaniem synergii do wzrostu konkurencyjności 
całej metropolii. Jak dowiadujemy się z dotychczas opublikowanych dokumentów, wsparcie 
to, w  ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, będzie skierowane na rozwój 
zrównoważonego sprawnego transportu łączącego miasto i  jego obszar funkcjonalny, 
a  także na przywracanie funkcji społeczno–gospodarczej obszarów miejskich, poprawę 
stanu środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywności energetycznej. Nowe 
narzędzia umożliwiające rozwój terytorialny, zaaprobowane przez Komisję Europejską, 
winny z założenia przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności. 
Równocześnie jednak należy rozważyć, czy wystarczy środków własnych na realizację 
tych zadań. Czy duże i bogate miasta nie będą bardziej zdolne do realizacji projektów 
unijnych, a  te słabsze czy będą w  stanie absorbować środki unijne z  uwagi na swoją 
mniej korzystną sytuację finansową? To może z kolei doprowadzić do jeszcze większego 
zróżnicowania pomiędzy miastami metropolii.

Jakie działania należy więc podjąć, by taki scenariusz nie stał się faktem? Przede 
wszystkim warto przypomnieć, że podjęliśmy wyzwanie w zakresie opracowania strategii 
rozwoju subregionu centralnego. Zgodnie z  ustaleniami, KZK GOP koordynuje prace 
związane z  przygotowaniem dokumentów strategicznych pod przyszłą perspektywę 
finansową Unii Europejskiej w latach 2014–2020. 

12 marca 2013 r. KZK GOP ogłosił przetarg na przygotowanie strategii, a  także 

1  Information Technology Outsourcing.
2  Business Process Outsourcing.
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został określony harmonogram działań z nim związanych. Zwrócono w nim szczególną 
uwagę na zagadnienia rozwoju transportu miejskiego wraz z  programem działań 
dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zamówienie, o  którym mowa, zostało 
podzielone na trzy części: na strategię ogólną, strategię transportową oraz program 
działań dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych.    

Naszą intencją było, aby dokument uwzględniał listę projektów zgłoszonych 
przez subregion centralny województwa śląskiego do współfinansowania w  ramach 
mechanizmu ZIT. Jak pokazała praktyka, już 5 kwietnia z gmin subregionu centralnego 
województwa śląskiego spłynęły 82 propozycje projektów do realizacji w  ramach 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych, o łącznej wartości ponad 4 mld zł. 

Zgłoszone projekty pogrupowano i zidentyfikowano 6 zintegrowanych programów. 
Jednym z  nich jest zintegrowany program budowy centrów przesiadkowych, w  tym 
systemów Park and Ride oraz Bike and Ride o łącznej wartości ponad 1,4 mld zł. Drugi 
program, dotyczy rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w subregionie 
centralnym województwa śląskiego o  łącznej wartości ponad 197 mln zł. Wymienia 
się też zintegrowany program budowy systemu inteligentnego zarządzania ruchem 
w subregionie centralnym województwa śląskiego o łącznej wartości ponad 390 mln zł 
oraz zintegrowany program rozwoju komunikacji tramwajowej o wartości prawie 1 mld zł. 
Wyszczególniono też zintegrowany program odnowy taboru autobusowego o wartości 
niemal 500 mln zł i program przebudowy układu komunikacyjnego za prawie 800 mln zł. 

Obecnie trwa procedura uporządkowania listy zgłoszonych projektów, 
doprecyzowanie ich zakresu, ujednolicenie zapisów oraz ustalenie stanu przygotowania 
projektów do realizacji. Podstawową zasadą, którą przyjęto, jest to, aby KZK GOP 
przygotował dokumenty programowe i  strategiczne, natomiast wdrażaniem i  realizacją 
zajęły się poszczególne gminy i miasta. 9 kwietnia w Gliwicach, podpisano porozumienie 
pomiędzy 81 jednostkami samorządu terytorialnego i  KZK GOP, które formalizuje te 
działania. Liderem ZIT-u dla komponentu krajowego jest prezydent Katowic, natomiast 
jednostką wykonawczą został KZK GOP. 

Mówiąc o  możliwościach rozwoju naszego „jednego, wielkiego miasta”, warto 
poddać pod rozwagę wyzwania, jakie staną przed tym organizmem w latach 2014–2020. 
Jak podkreślałem wcześniej należą do nich: opracowanie strategii rozwoju subregionu 
centralnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oraz strategii rozwoju 
transportu miejskiego w  subregionie centralnym, przygotowanie programu działań 
dla ZIT-u  realizowanych w  subregionie centralnym, zapewnienie sprawnego wdrażania 
ZIT-u  oraz zabezpieczenie wkładu własnego beneficjentów. Wartość zgłoszonych 
inwestycji terytorialnych wynosi ponad 4 mld zł, oznacza to, że miasta, by zrealizować ten 
potężny program, powinny wyasygnować z własnych budżetów około 2 mld zł. 

Nie odnosząc się do obecnej czy przyszłej struktury administracyjnej naszego 
subregionu czy też metropolii, można mieć obawy, czy miasta będą mogły pozwolić sobie 
na realizację tak poważnego przedsięwzięcia. Poddając analizie tę sytuację, należy ściśle 
powiązać ją z możliwymi formami organizacyjnymi wdrażania programu zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych i rozważyć, kto podjąłby się realizacji ZIT-ów.

Pierwsze rozwiązanie to powierzenie realizacji tego zadania Górnośląskiemu 
Związkowi Metropolitalnemu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogę 
jednoznacznie stwierdzić, że ta instytucja nie jest w  stanie realizować funkcji 
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metropolitalnych. Po pierwsze, jej budżet to kilka milionów złotych, po drugie, z zadań 
które może realizować jako zadanie własne na podstawie statutu to tylko i  wyłącznie 
opracowanie strategii dla GZM-u, wszystkie pozostałe zadania – może realizować dopiero 
po podpisaniu stosownych porozumień z poszczególnymi gminami. 

Drugą instytucją, która mogłaby się podjąć wdrażania tego programu to KZK GOP. Jest 
to instytucja stabilna o relatywnie dużym budżecie i o bardzo dużym doświadczeniu jej 
pracowników. Jednakże na podstawie prowadzonych rozmów, między innymi z bankami, 
należy stwierdzić, że nie jest ona wiarygodnym partnerem dla banków. Jako uzasadnienie 
podaje się fakt, iż jego budżet składa się z  corocznych składek, nie zawsze płaconych 
regularnie przez gminy członkowskie, a ponadto każda gmina w dowolnym czasie może 
z niego wystąpić. Zatem struktura organizacyjno-finansowa nie jest gwarantem płatności 
zaciągniętych zobowiązań wobec banku. 

Jedną z ciekawych propozycji była propozycja powołania, w oparciu o projekt ustawy 
z  września 2011 r., powiatu metropolitarnego, z  14 miastami i  własnym budżetem. 
Idea warta była uwagi, osobiście byłem jej publicznym zwolennikiem, ale z  uwagi na 
uwarunkowania polityczne, partyjne nie jest możliwe powołanie takiej jednostki. 

Z  dotychczasowych doświadczeń, analizy istniejących problemów, oceny 
uwarunkowań twierdzę, że silna instytucja metropolitalna może powstać w  oparciu 
o istniejące przepisy prawa. Istniejące ustawodawstwo zakłada, że w przypadku połączenia, 
gminy przez 5 lat otrzymują zwiększony udział w dochodach z tytułu PIT-u i CIT-u. Jest 
to uregulowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 41.1 
i 41.2 oraz 41.3. Gdyby więc cała metropolia połączyła się w jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego, uzyskałaby ponad 300 mln zł dodatkowych dochodów, które mogłyby 
zostać przeznaczone np. na realizację projektów unijnych ukierunkowanych głównie 
na wyrównywanie standardów zamieszkiwania w  poszczególnych miastach. Można 
by powiedzieć, że korzystając z  tych dodatkowych środków byłaby możliwa realizacja 
projektów unijnych, w  tym zintegrowanych inwestycji terytorialnych, przynajmniej 
o sumarycznej wartości około 700–800 mln zł. 

Połączenie poszczególnych miast w  jeden duży organizm nie tylko generuje duże, 
przewidywalne i powtarzalne roczne dochody, ale przede wszystkim tworzy miasto, które 
reprezentując interesy mieszkańców całej metropolii, będzie z większym powodzeniem 
mogło realizować zadania metropolitalne. Prawdopodobnie to również najprostsza 
i  najkrótsza droga do tego, aby metropolia faktycznie zaistniała i  była wyraźniej 
dostrzegalna w Warszawie. 

Realizacja tak kontrowersyjnego planu nie może się udać bez przychylności 
prezydentów miast wchodzących w skład GZM. Warto podkreślić, że to również jedna 
z  tych osób mogłaby stanąć na czele nowej metropolii. Metropolia potrzebuje silnego 
lidera. W  moim przekonaniu na pewno dobrym kandydatem byłby pan Zygmunt 
Frankiewicz, wieloletni prezydent Gliwic z  dużym doświadczeniem, albo prezydent 
Tychów – pan Andrzej Dziuba, sprawny menadżer z  sukcesami zarządzający swoim 
miastem, zawsze skłonny do kompromisu na rzecz ogólnego dobra. Proponowałbym 
też panią Małgorzatę Mańkę–Szulik, prezydent Zabrza, określaną przeze mnie mianem 
„Żelaznej Damy” śląskiego samorządu terytorialnego. Spoglądając w kierunku Zagłębia, 
przychodzi mi na myśl postać pana Kazimierza Górskiego, prezydenta Sosnowca, którego 
nazywam „wojownikiem”; na pewno potrafiłby walczyć nie tylko o  sprawy Zagłębia, 
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ale i  całej metropolii. Sugerowałbym rozważenie także innej ważnej osoby w  naszym 
województwie – wojewodę śląskiego, pana  Zygmunta Łukaszczyka, który bardzo często 
cytuje słowa Abrahama Lincolna – „To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego 
miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z  niego dumne”. Gdyby udało mu 
się sprawnie poprowadzić tak duże miasto, na pewno bylibyśmy z  niego dumni. Moją 
ostatnią propozycją jest szef naszego regionu, marszałek województwa śląskiego – pan 
Mirosław Sekuła. Podczas swojego publicznego wystąpienia stwierdził, że „z  punktu 
widzenia priorytetów rozwojowych i z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej 
oraz szans rozwojowych najkorzystniejszą formą byłoby, gdyby subregion centralny 
stanowił jedno miasto.”  

Przedstawiając państwu swoje przemyślenia proszę o  wyrozumiałość, ale także 
pewną refleksję, o spojrzenie na to zagadnienie przez pryzmat dobra metropolitalnego, 
a nie dobra poszczególnego miasta.
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KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
Prezydent Miasta Częstochowy

ROLA MIASTA CZĘSTOCHOWA W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM, 
A TAKŻE WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTEM  

W LATACH 2014-2020

STRESZCZENIE

Subregion Północny, różni się od pozostałych obszarów Województwa, mniejszym 
poziomem urbanizacji i mniejszą gęstością zaludnienia. Ze względu na swoją specyfikę 
postrzegany był jako zaplecze rolnicze i  turystyczno-rekreacyjne Górnego Śląska. 
Wyzwaniem na przyszłość jest wykorzystanie posiadanych walorów, w  tym dobrze 
wykształconej kadry pracowniczej  i wysokiej jakości środowiska, by nadać subregionowi 
nowy impuls rozwojowy. Potencjał częstochowskich uczelni pozwala tu planować rozwój 
branż opartych na najnowszych technologiach. Położenie geograficzne sprzyja tworzeniu 
logistycznej „Północnej Bramy do Górnego Śląska”. 

Częstochowa może stać się motorem rozwoju regionalnego, jeśli wyzwoli 
kreatywność swoich młodych mieszkańców.

Słowa kluczowe: Częstochowa, subregion, rozwój, społeczeństwo lokalne, inwestycje.

Walorem województwa śląskiego jest różnorodność. Wspólny region tworzą 
obszary kształtowane inną tradycją historyczną, różniące się pod względem kulturowym, 
społecznym i  gospodarczym. Świadomość tych różnic powinna być obecna przy 
wyznaczaniu strategii rozwoju województwa. 

Jakie są wyróżniki Subregionu Północnego? Jest to obszar w  mniejszym stopniu 
zurbanizowany niż pozostałe subregiony. W miastach mieszka 58,9% ogółu mieszkańców, 
w województwie śląskim ten wskaźnik wynosi 78,5%, w Polsce – 61%. Obszar subregionu 
- 3005 km kw, odpowiada ¼ powierzchni województwa; zamieszkuje go 530 tys. ludzi, 
a więc ok. 1/8 populacji województwa. Subregion Północny spełniał i nadal w części pełni 
funkcję rolniczego zaplecza konurbacji górnośląskiej. Zachowane walory krajobrazowe 
i  przyrodnicze czynią z  subregionu atrakcyjny teren rekreacyjny. Dostrzegalne jest to 
zarówno we wzroście ruchu turystycznego jak i przyroście budownictwa „letniskowego”.

Rolnictwo i agroturystyka to szansa rozwojowa dla obszarów wschodniej i północnej 
części subregionu. Centrum subregionu, który można określić jako „Aglomeracja 
Częstochowska” cechuje wysoki poziom urbanizacji, rozumianej jako przeobrażanie 
obszarów wiejskich w powiązane z dużym ośrodkiem miejskim zaplecze mieszkalne.

Wyróżnikiem subregionu jest wyraźna dominacja jednego dużego miasta. Ogółem 
w  8 miastach mieszka  310 tys. ludzi, w  tym w  Częstochowie – 235 tys. Drugi pod 
względem wielkości ośrodek miejski – Myszków – liczy  niespełna 30 tys. mieszkańców. 

Dominacja Częstochowy powoduje, że w  tym mieście koncentruje się większość 
usług publicznych kierowanych do ogółu mieszkańców subregionu. Tu ulokowana 
jest większość przedsiębiorstw zatrudniających, tworzących ok. 60% miejsc pracy. 
Tu jest centrum edukacji: w  szkołach ponadgimnazjalnych kształci się 80% ogółu 
młodzieży subregionu, ponad połowa absolwentów wybiera kontynuowanie nauki na 
częstochowskich uczelniach  wyższych. 
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Rozwój Częstochowy ma więc decydujący wpływ na rozwój całego subregionu. Mamy 
tego świadomość wyznaczając i  realizując Strategię Rozwoju Miasta. Chcąc sprostać 
ciążącej na nas odpowiedzialności z determinacją dążymy do maksymalnego pozyskania 
i efektywnego wykorzystania źródeł pomocy zewnętrznej, w tym środków unijnych. 

Podstawowym źródłem rozwoju są jednak własne zasoby, w tym zwłaszcza zasoby 
ludzkie. Sukcesy przedsiębiorców z  Częstochowy potwierdzają naszą wiarę w  jakość 
miejscowych zasobów ludzkich. Koncern amerykański TRW zaczynał tu od manufaktury, 
zakładu szyjącego poduszki powietrzne. Dziś prowadzi w Częstochowie cztery zakłady 
produkcyjne, Centrum Badawczo-Rozwojowe i  Centrum Obsługi Finansowej. Austriacki 
koncern Stolzle uznaje już swoją częstochowską hutę szkła za najważniejszy zakład 
w  europejskiej sieci; planuje tu przenieść produkcję z  Wielkiej Brytanii. Przykładem 
sukcesu „od zera” jest Dospel, który z małego lokalnego warsztatu przekształcony został 
przez miejscowych przedsiębiorców w  lidera krajowego rynku w  produkcji urządzeń 
wentylacyjnych. Sukcesy w produkcji energooszczędnych domów odnosi także utworzona 
przez Dospel spółka Arthaus. Od produkcji domowej zaczynała firma spożywcza „Jawo”; 
dziś zatrudniający ponad 300 osób zakład zdobył swoimi pierogami rynki niemieckie, 
angielskie i amerykańskie.

Widzimy także jaki wpływ na rozwój lokalnych firm mają miejscowe uczelnie. Wydział 
Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej przysporzył miastu kilkadziesiąt  
dobrych firm wdrażających nowe technologie w  energetyce, w  przetwórstwie 
odpadów, w  oczyszczalniach ścieków. Bez Wydziału Elektrycznego nie byłoby rozwoju 
takich firm jak El-Q, Pozyton i  innych podmiotów, których usługi sprzyjają poprawie 
efektywności energetycznej. Bez politechnicznego kształcenia metalurgii nie mielibyśmy 
nowoczesnej Huty Stali  i nie mniej nowoczesnych odlewni lub przetwórni metali. Cały 
czas, na naszych oczach odbywa się transfer wiedzy z  uczelni do przemysłu... Widać 
to nawet w  sferach niszowych. Funkcjonowanie w  Częstochowie Liceum Plastycznego 
i Wydziału Artystycznego przeniosło się na rozwój szeroko rozumianej sfery wzornictwa 
przemysłowego: to są sukcesy firm produkujących ozdoby świąteczne, sukcesy rzemiosła 
artystycznego oraz sprzedaż usług i  renowacja zabytków. 

W subregionie mieszka 30 tys. młodych ludzi w wieku 14-19 lat; 25 tys. z nich uczy 
się w naszych szkołach. Młodzieży w wieku 20-24 lat jest 35,5 tys. – w częstochowskich 
wyższych  szkołach kształci się 20 tys. studentów. Strategicznym wyzwaniem jest 
kwestia: ilu z tych młodych ludzi zwiąże na stałe swoją przyszłość z naszym miastem... 
Trzeba więc, oprócz dobrych warunków edukacji, tworzyć dla nich dobre warunki życia. 
Dlatego Częstochowa staje się miastem bezpiecznym, zdrowym, oferującym godną 
oczekiwaniom ofertę kulturalną, rekreacyjną i  sportową... Dlatego też dążymy, by życie 
w naszym mieście było wygodniejsze, by układ komunikacyjny sprzyjał przemieszczaniu, 
by każdy dom miał dostęp do niezbędnej infrastruktury... Myślimy także o  przyszłym 
pokoleniu, nie tylko przez znaną w  Polsce decyzję o  wspieraniu z  miejskich środków 
przeciwdziałania nieszczęściu bezdzietności i  refundowaniu znieczuleń przy porodach; 
ale także modernizując i rozbudowując sieć żłobków i przedszkoli oraz organizując nowe 
formy wspierania rodzin.

Inwestowanie w  jakość zasobów ludzkich jest najpewniejszą gwarancją trwałego 
rozwoju. Nie można się tu ograniczyć tylko do inwestowania w edukację. Ograniczając 
się tylko do rozwoju usług edukacyjnych ryzykujemy, że najzdolniejsi, najbardziej 
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przedsiębiorczy, opuszczą nasze miasto wybierając jako miejsce swojego rozwoju 
zawodowego inne miasto czy inne państwo. W  trosce o  utrzymanie wysokiej jakości 
zasobów ludzkich musimy dbać, by Częstochowa była miejscem, w  którym się chce 
mieszkać i pracować; miejscem, gdzie chce się inwestować w budowę domu, gdzie warto 
założyć rodzinę.

Częstochowa dziś jest inna niż dwa lata temu. Rozwijające się na południu miasta 
osiedla mieszkaniowe łączy z  centrum nowa linia tramwajowa. Kończą się prace 
modernizujące Aleję Najświętszej Marii Panny, a wprowadzony w ich przestrzeń program 
aktywności kulturalnej, tworzy z  nich miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez 
mieszkańców Częstochowy. 

Fot. 1 Nowa linia tramwajowa

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. 2 Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.
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Fot. 3 Park im. Stanisława Staszica

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.

Cieszymy się nową hala widowiskową, przyciągającą już kibiców siatkówki i  boksu 
z  całej Polski... W  nowej sali zmodernizowanej Filharmonii zainaugurowaliśmy sezon 
koncertowy ogólnopolskim Festiwalem im. Hubermana, docenianym przez melomanów 
z całego województwa. To są widoczne dowody, że nie tylko potrafiliśmy pozyskać, ale 
przede wszystkim efektywnie zużytkować pomoc unijną.

O  jakości życia w  mieście decyduje sprawnie funkcjonujący układ komunikacyjny. 
Powstał nowy węzeł na trasie DK-1 połączony dwupasmową arterią z dzielnicą Północ. 
W  tym roku powstanie drugi węzeł na tej trasie, w  najbardziej obciążonym ruchem 
miejscu, na skrzyżowaniu DK-1 z  DK-46. Zbudowana w  porozumieniu z  gminami 
subregionu droga z Częstochowy przez Olsztyn do Myszkowa, staje się bodźcem rozwoju 
gmin jurajskich. Dla nas ma walor dodatkowy, gdyż tworzy dogodną komunikację 
z  terenami inwestycyjnymi, dawnymi obszarami huty „Częstochowa”. Chcąc bowiem 
zapewnić trwały rozwój musimy wyznaczać, zbroić w  odpowiednią infrastrukturę 
i  we właściwy układ komunikacyjny nowe tereny inwestycyjne. To robimy nie tylko 
na dawnych, hutniczych obszarach; przygotowujemy także obszary pod inwestycje 
w pobliżu planowanych węzłów autostrady A-1. Realizujemy inwestycje zmierzające do 
uzbrojenia obszaru Skorki, w przygotowaniu jest obszar „Kusięcka”. Przygotowane tereny 
przekażemy do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Fot. 4 Teren inwestycyjny Skorki

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. 5 Teren inwestycyjny Kusięcka

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.
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Przed nami wielkie wyzwanie: określenie kierunków rozwoju w  latach 2014-2020, 
a co za tym idzie wybór inwestycji, które mają podstawowe znaczenie prorozwojowe. 

Podstawowe potrzeby wyrażane przez mieszkańców wiążą się z  rozbudową 
i  modernizacją układu komunikacyjnego. Częstochowa jest znaczącym węzłem 
komunikacyjnym: tu krzyżują się trzy drogi krajowe DK-1, DK-43 i  DK-46 oraz ważne 
drogi wojewódzkie. Wyzwaniem jest stworzenie dogodnego tranzytu przez miasto, przy 
równoczesnym uwzględnieniu skomunikowania centrum miasta z planowanymi węzłami 
autostradowymi. Są to inwestycje w  takim samym stopniu istotne dla miasta jak dla 
rozwoju całego województwa śląskiego.   

Częstochowa, dominując w  subregionie, generuje drugi pod względem obciążenia 
ruch dojazdowy. Codziennie do szkół, miejsc pracy, instytucji dojeżdża tu 40 tysięcy 
ludzi. Niezbędne jest Centrum Przesiadkowe umożliwiające połączenie obsługi osób 
korzystających z  różnych form transportu zbiorowego: z  przewozów kolejowych, 
autobusowych, tramwajowych. Ambicją naszą jest dalszy rozwój linii tramwajowych, jako 
optymalnej, przyjaznej dla warunków środowiskowych miasta formy komunikacji. Dążymy 
także by inne formy transportu publicznego stały się przyjazne środowisku; inwestować 
chcemy w nieemitujące zanieczyszczeń autobusy obsługujące subregion. 

Miasto bez korków, miasto bez komunikacyjnych zanieczyszczeń, miasto przyjaznej 
ludziom komunikacji – to jest nasz cel. 

Od kilku lat specjalizacją Częstochowy jest dążenie do wyższej efektywności 
energetycznej. Dysponujemy tu zapleczem badawczo-naukowym, dysponujemy 
pozytywnymi doświadczeniami, dzięki którym uzyskaliśmy I  nagrodę w  konkursie 
Samorządowy Lider Zarządzania. Chcemy rozwijać działania w tym zakresie. Nie chcemy 
ograniczać się do kontynuacji programu termomodernizacji obiektów publicznych 
i  mieszkalnych. Stawiamy na stworzenie nowych form transferu wiedzy z  zakresu 
nowej energetyki z  uczelni do przedsiębiorstw. Temu służyć może centrum tworzone 
w symbolicznym miejscu, w dawnych budynkach miejskiej elektrowni. 

Widzimy też konieczność doinwestowania szkolnictwa zawodowego. Chcemy by 
zaplecze  praktycznego kształcenia zawodów odpowiadało potrzebom rynku pracy 
XXI wieku, by Częstochowa nadal odnosiła sukcesy w gospodarce dzięki jakości dobrze 
wykształconych zasobów ludzkich. 

Kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie właściwych miejsc dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Mamy dziś, prawdopodobnie, najlepszy w  Polsce system lokalnych 
zachęt i  ulg podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących i  tworzących nowe 
miejsca pracy. Barierą jest brak miejsc przygotowanych pod potrzeby inwestorów: 
właściwie uzbrojonych i  skomunikowanych terenów, nowocześnie wyposażonych hal 
produkcyjnych, biurowców odpowiedniej klasy. Ostatnie nasze działania koncentrują się 
właśnie na przełamaniu tej bariery.  Dlatego tak istotne jest dla nas realizowane właśnie 
przygotowanie terenów inwestycyjnych „Skorki” i „Kusięcka”.

Częstochowa powinna stać się miastem sprzyjającym przedsiębiorczości, tworzącym 
każdemu szansę na rozwój wrodzonych uzdolnień. Częstochowa musi jakością życia 
codziennego zachęcać do osiedlania się i  powiązania z  naszym miastem prywatnych 
aspiracji. Częstochowa jest także centrum turystycznym, miastem z Jasną Górą, w związku 
z tym dbać musi zarówno o dziedzictwo kulturowe jak i walory środowiskowe sprzyjające 
rozwojowi turystyki. Wartość jaką jest znaczący w skali globalnej ośrodek pielgrzymkowy  
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uzupełnia nasze akademicko-przemysłowe miasto. Powinniśmy poprzez wzmocnienie 
infrastruktury, przez wzbogacenie oferty turystycznej sprostać oczekiwaniom nie tylko 
mieszkańców, ale także 4 milionów przybywających tu ludzi.

Wielką szansą, a  jednocześnie wyzwaniem jest dla Częstochowy podpisana 
w  dniu 5 kwietnia na Wawelu „Strategia dla Rozwoju Polski Południowej na obszarze 
Województw Śląskiego i  Małopolskiego do roku 2020”. Położenie geograficzne 
naszego miasta powoduje, że dostrzegani jesteśmy jako północna brama Województwa 
Śląskiego. Jesteśmy łącznikiem między Warszawą i  Łodzią a  Aglomeracją Górnośląską. 
Mądrze realizowana Strategia dla Rozwoju Polski Południowej, zwiększa nasz atut, czyni 
z Częstochowy bramę obszaru, na którym tworzona jest 1/5 PKB Polski, zamieszkałego 
przez blisko 6 mln ludzi, dysponującego wysokim potencjałem przemysłowym 
i intelektualnym. W naszym interesie jest, by obszaru tego nie zawężać do linii Katowice 
– Kraków. Chcemy by ten potencjał wzmocniony był oddziaływaniem i  współpracą 
zarówno sąsiedniej czeskiej Ostrawy, jak i potencjałem silnych aglomeracji Opola i Kielc. 
Częstochowa pełni i  pełnić powinna role komunikacyjnego węzła oraz logistycznego 
zaplecza dla makroregionu największych szans, bo tym jest Polska Południowa. 

Wyzwanie jakim jest rozwój subregionu częstochowskiego wymaga odpowie-
dzialności i determinacji; nie brak nam ani jednego ani drugiego. Nasze sukcesy służyć 
będą dobru całego województwa śląskiego. W  dążeniu do rozwoju powinniśmy się 
uzupełniać i  wzajemnie wspierać. Gotowi jesteśmy dzielić się naszym doświadczeniem 
i jesteśmy otwarci na podpowiedzi innych miast. 

W  taki właśnie sposób budujemy współdziałanie samorządów subregionu 
północnego. Spotkania Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i  Starostów Ziemi 
Częstochowskiej służą ustalaniu kierunków współpracy. Owocowało to przygotowaniem 
subregionalnego planu rozwoju oraz właściwym wykorzystaniem środków pomocowych 
niezbędnych  rozwojowi regionalnemu. Nie mniej istotne efekty przyniosła, możliwa 
dzięki dyskusji na forum klubu, wymiana doświadczeń w zarządzaniu sprawami wspólnot 
lokalnych.    

Wspólnym wysiłkiem, dzięki współpracy, możemy w  pełni wykorzystać potencjał 
województwa śląskiego. Możemy sprawić, że nasze województwo stanie się liderem 
w  realizacji krajowej strategii rozwoju regionalnego, a  to przeniesie się na wymierny 
wzrost jakości życia wszystkich mieszkańców.
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ROLA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA W SUBREGIONIE 
CENTRALNYM 

WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTEM W LATACH 2014-2020 

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje podejście miasta Dąbrowa Górnicza do zarządzania strategicznego 
opartego o wyniki, wartości miasta oraz cel jakim jest osiągnięcie miana europejskiego 
miasta przyszłości zgodnie z  wizją zawartą w  Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa 
Górnicza 2020. Zaprezentowane zostały najciekawsze zrealizowane inicjatywy, zgodne 
z założeniami nakreślonymi w dokumencie „Europa 2020”. 

Tekst w  skrócie pokazuje również najważniejsze wyzwania stojące przed miastem 
w latach 2014-2020 w odniesieniu do priorytetów przyjętych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014 – 2020 oraz drogę jaka 
prowadziła do wyboru konkretnych przedsięwzięć. 

Podkreślany w dokumentach nowej perspektywy finansowej wymiar miejski polityki 
spójności dodatkowo daje szansę na dynamiczny rozwój polityki miejskiej na poziomie 
narodowym i  regionalnym. To także duża szansa na zintegrowane podejście do 
rozwiązywania problemów miejskich. Dlatego tak ważne staje się przestrzeganie dobrych 
praktyk w budowaniu partnerstwa oraz szerokie włączanie społeczne w proces decyzyjny 
w  ramach wielopoziomowego systemu zarządzania miastem, opartego o  wyniki na 
podstawie właściwie oszacowanych wskaźników rozwoju.   

Słowa kluczowe: strategia rozwoju miasta, strategia Europa 2020, zarządzanie, 
priorytety strategiczne, miasto przyszłości.

MIASTA KLUCZEM DO ROZWOJU EUROPY

Jest faktem niezaprzeczalnym, że miasta mają kluczowe znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, również poprzez fakt, że obecnie na obszarach 
miejskich żyje ponad dwie trzecie ludności Europy. Działając w  stale zmieniających się 
warunkach, szczególnie w  sytuacji  niekorzystnych zmian demograficznych tj. zjawiska 
depopulacji i  imigracji oraz trudnej sytuacji ekonomicznej a  także nakładania coraz to 
nowych zadań na samorządy lokalne, miasta pełnią główną rolę stabilizatorów oraz 
motorów rozwoju kraju. Główne zagrożenia, przed jakimi stają dziś miasta, zgodnie 
z  Raportem Komisji Europejskiej z  listopada 2011r. pt. „Miasta przyszłości. Wyzwania, 
wizje, perspektywy” to: spadek demograficzny, wykluczenie społeczne, wyczerpywanie 
zasobów naturalnych oraz zagrożenia dla ekonomicznego rozwoju i  konkurencyjności. 
Aby przezwyciężyć te wyzwania, europejskie miasta przyszłości, muszą wykazywać 
zintegrowane, międzysektorowe i  terytorialne podejście do zrównoważonego rozwoju 
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miejskiego. Tym samym przyczynią się do realizacji celów określonych w Strategii „Europa 
2020”1.

Dąbrowa Górnicza, uczestnicząc w  programie URBACT II (projekt OP-ACT)  
w  latach 2010-2012 miała możliwość obserwowania i uczenia się w  jaki sposób radzić 
sobie z  wskazanymi problemami. Wspólnie z  innymi miastami projektu: Altena/
Niemcy/, Ancona/Włochy/,  Eberswalde/Niemcy/, Legazpi/Hiszpania/, Leoben /
Austria/Medias/Rumunia/, Nagykallo/Węgry/, Notodden/Norwegia/, Rezekne  
/Łotwa/ jest również sygnatariuszem Karty OP-ACT wyrażającej stanowisko małych 
i średnich miast w odniesieniu do zmian demograficznych, w korelacji z sytuacją społeczno-
gospodarczą w Europie. Karta została podpisana w celu wypracowania nowych narzędzi 
i środków finansowych, które umożliwią miastom skuteczne zarządzanie i stymulowanie 
rozwojem gospodarczym w obszarze „shrinking cities”. Najważniejsze postulaty Karty to:

• zwiększanie współpracy regionalnej;
• dostosowanie programów finansowych do sytuacji problematycznych;
• modyfikacja i uelastycznianie programów wsparcia i finansowania;
• unikanie przenoszenia kosztów pomocy społecznej i zasiłków na miasta;
• zaniechanie wprowadzania ustaleń dotyczących ograniczania udogodnień społecznych 

lub dotyczących infrastruktury miast i miasteczek objętych zmianami; 
• nacisk na edukację i szkolenia zawodowe, jako kluczowe komponenty rozwoju;
• odpowiednio zaadresowana polityka migracyjna i rodzinna;
• nagradzanie małych i średnich miast: za innowacyjne i zrównoważone podejście oraz 

zarządzanie w dziedzinie zmian demograficznych;
• nacisk na udział społeczeństwa w  zarządzaniu, wzmocniony odpowiednimi 

mechanizmami prawno–finansowymi.  
W  odpowiedzi na wyzwanie „shrinking cities” Dąbrowa Górnicza opracowała 

wspólnie z  partnerami Lokalnej Grupy Wsparcia Lokalny Plan Działania (LPD) pod 
nazwą „Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych”. Wybór problematyki LPD został dokonany 
w  wyniku analizy kluczowych problemów miasta wskazanych w  dokumentach 
strategicznych. Priorytet IV Strategii Rozwoju Dąbrowy Górniczej 2020 o  brzmieniu: 
„Różnorodność form aktywnego spędzania czasu wolnego”, który wskazuje rekreację, 
sport i  turystykę, jako jeden z  naczelnych obszarów działań. Kluczowym celem 
Lokalnego Planu Działań jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym 
poprzez zwiększenie atrakcyjności miasta, jako miejsca do zamieszkania oraz terenu 
dla nowych inwestycji. Wybrany kierunek działania w  aspekcie tematycznym „Atuty 
Miejsca” i  uatrakcyjnianie przestrzeni rekreacyjno-sportowo-turystycznej jest wyrazem 
wyróżniającego się potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta w  regionie, zmian 
społecznych związanych z aktywnym stylem życia, wzrostem świadomości ekologicznej, 
a  także współczesnym rozwojem „przemysłu czasu wolnego”. „Dąbrowa Górnicza dla 
Aktywnych” to program oferujący szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia 
czasu wolnego, kreujący miasto jako centrum imprez o  charakterze rekreacyjno-
sportowym, obszar zróżnicowanej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz atrakcyjny 
rynek usług rekreacyjno-sportowych.

1 The URBACT Tribune, November 2012, Bialec, Nancy (France) Dépôt legal n.79119, str.4.
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STEREM DOBREGO ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

W trudnej roli jaką przyszło pełnić zarządzającym miastami w wypełnieniu oczekiwań 
różnych interesariuszy, doskonałym narzędziem stają się dobrze przygotowane strategie 
rozwoju, pełniąc rolę drogowskazu w  dążeniu do założonych celów oraz w  osiąganiu 
oczekiwanych rezultatów. 

Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (aktualizacja 2013) jest w typologii 
przykładem dynamicznej strategii rozwojowej ze względu na oczekiwane wzmocnienie 
statusu miasta, zwiększenie zdolności świadczenia usług, powiększenie zasobów oraz 
zwiększanie wpływów.2 Punktem wyjścia przy budowie strategii była ocena/analiza 
strategiczna, w  jakim punkcie rozwojowym znajduje się Dąbrowa Górnicza i  jaki jest 
stan miasta, silne i  słabe strony potencjału społeczno-gospodarczego, jakie szanse 
i  zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne mogą determinować rozwój miasta. Etap drugi 
dotyczył refleksji związanych z odpowiedzią na pytania dotyczące wyobrażenia Dąbrowy 
Górniczej w  perspektywie najbliższego dziesięciolecia, ale w  szerszym kontekście, 
również okresu najbliższych pięćdziesięciu lat. Określono priorytety i  wyzwania jakim 
powinno sprostać miasto, by osiągnąć zamierzony stan. Osadzenie strategii miasta 
w koncepcji Smart Specialization – czyli wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju 
miasta (określonych na podstawie analiz i  badań oraz tożsamości i  charakteru miasta) 
jest kluczowym elementem Strategii. Strategia definiuje nowe pola innowacji w regionie, 
dlatego gwarantuje optymalne wykorzystanie funduszy unijnych, zwłaszcza w obszarach 
innowacyjnych. Określenie głównych priorytetów rozwoju pozwala płynnie przygotować 
się do nowego horyzontu finansowania Unii Europejskiej (2014-2020). Wdrożenie 
zapisów Strategii w  życie pozwoli na kreowanie projektów sektorowych, w  tym 
ponadregionalnych. Ideą zarządzających miastem jest, aby Dabrowa Górnicza stała się 
punktem docelowym mieszkańców regionu, w  myśl koncepcji Regional Destination. 
Takie podejście buduje otwartość na internacjonalizację miasta jak i  całego regionu. 
Wyobrażenia o mieście opisano szerzej w formie swobodnych sformułowań stanowiących 
wartości miasta. Wartości te opisać można w  jednym zdaniu: Dębowy Świat dla 
aktywnych i  przedsiębiorczych. Stanowi ono misję miasta zawierającą opis zasad oraz 
sposób działania przyjęty w procesie urzeczywistniania wizji.

Przyjętym nadrzędnym celem strategicznym jest: osiągnięcie założonego wzrostu 
wartości miasta oraz podniesienie jego konkurencyjności w regionie poprzez:

• zwiększenie  wielkości budżetu miasta, 
• zwiększenie ilości i wielkości inwestycji zewnętrznych w mieście, 
• zwiększenie ilości osób w  mieście z  wykształceniem umożliwiającym samodzielne 

funkcjonowanie na nowoczesnym rynku pracy, 
• poprawa jakości życia w mieście.3

Model strategicznej karty wyników (ewaluacja) realizowany będzie poprzez autorską 
zrównoważoną kartę wartości, zbudowaną w oparciu o 4 kategorie:

Wartość finansowa – to suma zaplanowanych i  zrealizowanych budżetów 
w  okresie wyznaczonej prognozy strategicznej, powiększona o  wartość zasobów 
miejskich stanowiących ich kapitał własny;

2  Barbara Kożuch, Zarządzanie publiczne. W  teorii i  praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, 
Warszawa 2004, str.214.

3  Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (projekt aktualizacja 2013).



86 Z. PodraZa, E. Fudali-BondEl - rola miasta dąBrowa GórnicZa...

Wartość inwestycji – to zdolność miasta do przyciągania inwestycji zewnętrznych, 
powiększona o sumę własnych inwestycji;

Wartość kapitału ludzkiego – to potencjał kompetencyjny mieszkańców miasta, 
pozwalający na znalezienie atrakcyjnej pracy, gwarantującej stabilność życiową 
i zawodową;

Wartość kapitału społecznego – to zdolność społeczności do efektywnej współpracy, 
budowy pozytywnych relacji, kreowania pozytywnych zależności międzyludzkich, 
w kierunku otrzymania akceptowalnego poziomu społeczeństwa obywatelskiego.

Wykres 1. Strumienie generujące wartość miast

 

Wzrost 
wartości 
miasta 

Wartość kapitału 
ludzkiego 

Wartość kapitału 
społecznego 
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finansowa 

Wartość 
 inwestycji 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (projekt aktualizacja 2013).

Jest cechą charakterystyczną dla średnich miast Europy Centralnej i  Wschodniej, iż 
wobec wyzwań demograficznych koncentrują się na strategiach zrównoważonego 
wzrostu, poprzez wskazywane preferencje dla prywatnego sektora oraz przyciąganie 
inwestycji zewnętrznych i  stymulowanie wzrostu. Miasta zachodnie próbują natomiast 
promować rozwój, ale zmierzając to z  wieloma czynnikami i  wskaźnikami.4 Na taki 
model postawiła również Dąbrowa Górnicza przy aktualizacji dokumentu Strategii 
Rozwoju Miasta, w głównej mierze opierając się o wykorzystanie naturalnych zasobów 
jakimi miasto dysponuje oraz na aktywizowaniu współpracy wszystkich sektorów – 
publicznego, prywatnego i społecznego w rozwiązywaniu potrzeb społecznych, zgodnie 
z przyjętą misją oraz zasadą wyrażoną w literaturze, że rolą władz nie jest wiosłowanie, 
a sterowanie5. 

Zgodnie z  misją Dąbrowy Górniczej 2020 Strategia rozwoju opierać się będzie na 
2 filarach związanych z  inteligentnymi specjalizacjami, skorelowanymi z  5 priorytetami 
rozwoju miasta. 

4  Hans Schlappa, Shrinking cities: challenges for Policy and practice, The Urbact Tribune, op.cit, str.33.
5 David Osborne, Ted Gaebler „Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i  przekształca 

administrację publiczną”, Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań, 1992, str.43.
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Wykres 2. Graf drzewa przedstawiającego misję rozwoju miasta oraz główne priorytety Strategii Rozwoju 
Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (projekt aktualizacja 2013). 

Przy tworzeniu aktualizacji dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 
2020 wykorzystano zarówno uwarunkowania unijne w  tym: Strategię EUROPA 2020, 
unijne programy operacyjne, Program Rozwoju Subregionu RPO WSL (projekty) oraz 
dokumenty dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jeżeli chodzi 
o  założone cele, priorytety i  wartości, założeniem naszej JST jest osiągnięcie wizji 
europejskiego miasta przyszłości, definiowanego jako:

• miejsce zaawansowanego postępu społecznego, z  wysokim poziomem spójności 
społecznej, społecznie zrównoważonym mieszkalnictwem, usługami socjalnymi 
i zdrowotnymi oraz ogólnodostępnym szkolnictwem;

• platforma demokracji, dialogu kulturowego i różnorodności kulturowej;
• miejsce rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej;
• miejsce atrakcyjne, będące siłą napędową wzrostu gospodarczego6.

Przy formułowaniu dokumentu strategicznego niezwykle istotne jest także 
dostosowanie do opracowań strategicznych na szczeblu krajowym i  wojewódzkim, 
dlatego przy formułowaniu zapisów Strategii miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (aktualizacja 

6  „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy”, zeszyt, Unia Europejska Komisja Regionalna, 2011, str. 
10-11
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2013) wzięto pod uwagę: 
• Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030;
• Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
• 9 strategii zintegrowanych;
• Strategię dla Rozwoju Polski Południowej w  obszarze województw małopolskiego 

i śląskiego do roku 2020; 
• Strategię  Rozwoju  Województwa Śląskiego – Śląskie 2020;
• Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

GŁÓWNE WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTEM DĄBROWA GÓRNICZA, ZGODNIE 
Z PRIORYTETAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO (RPO WSL) NA LATA 2014-2020

Od kilku już lat miasta doświadczają skutków kryzysu demograficznego 
i  gospodarczego, co nierozerwalnie delimituje strukturę finansów publicznych. Miasta 
poprzez inwestycje infrastrukturalne przyciągają nowych inwestorów, a dzięki aktywnemu 
wdrażaniu systemu ulg i zwolnień dla przedsiębiorców, wspierających nowe miejsca pracy 
zapobiegają sytuacji uzależnienia od pojedynczych, tradycyjnych sektorów, a szczególnie 
przemysłu wytwórczego czy surowcowego. Podejmowane działania mają na celu 
zrestrukturyzowanie i  zdywersyfikowanie bazy gospodarczej, a  jednocześnie pomagają 
zmierzyć się z migracją na zewnątrz i utratą potencjału finansowego.

Te wyzwania Dąbrowa Górnicza podejmuje w  ramach realizacji przedsięwzięć 
w I Priorytecie strategicznym Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki (I priorytet 
RPO WSL na lata 2014-2020 Nowoczesna gospodarka). Najważniejsze przedsięwzięcia 
związane są z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod przyszłe inwestycje tworzące 
miejsca pracy w regionie oraz dostosowanie ich infrastruktury do realizacji innowacyjnych 
rozwiązań. Rozpoczęta została budowa 9 km odcinka drogi łączącej Drogę Krajową Nr 
94 z terenem inwestycyjnym Tucznawa (260 ha), która skomunikuje ten obszar z drogami 
wojewódzkimi i  krajowymi. Teren inwestycyjny Tucznawa ma ogromny potencjał ze 
względu na największy w naszym regionie jeden obszar inwestycyjny oraz opracowaną 
koncepcję zagospodarowania i  status Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
prawie 100 ha. Ponadto, zgodnie z koncepcją planowane jest tam uruchomienie Parku 
Naukowo-Technologicznego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości, co powinno przełożyć się 
na wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu, zwłaszcza w oparciu o zakładaną 
inteligentną specjalizację regionu i miasta. Efekty, jakie ma przynieść uruchomienie 260 
ha pod nowoczesną produkcję i usługi to: od 10 do 25 nowych inwestorów (co oznacza 
powstanie około 5000 nowych miejsc pracy) i  1,5 mld nakładów inwestycyjnych. Do 
tego należy dodać jeszcze uruchomienie w przybliżeniu 4000 miejsc pracy utworzonych 
w firmach kooperujących, w naszym regionie. Te dane jednoznacznie wskazują na skalę 
oraz zasięg terytorialny przedsięwzięcia, które zdaniem ekspertów powinno mieć zasięg 
ponadregionalny.  

Podobnym rozpoczętym zadaniem jest przygotowanie i  uzbrojenie terenów 
poprzemysłowych pn. Aktywizacja ekonomiczna terenów poprzemysłowych Hałda 
Jadwiga oraz Kazdębie. Te mniejsze obszary inwestycyjne, poddane rekultywacji, pozwolą 
na zwiększenie konkurencyjności i  innowacyjności małych i  średnich przedsiębiorstw 
oraz zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni poprzez wykreowanie nowych 
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funkcji przemysłowo-usługowych (III priorytet RPO WSL na lata 2014-2020 Wzmocnienie 
konkurencyjności MŚP). 

W ramach realizacji tego priorytetu zaplanowany jest rozwój sektora usług według 
specjalizacji miasta w  tym sektorów: motoryzacji, energetyki, nowoczesnych usług dla 
biznesu (BPO/ ITO, ICT, SSC) oraz usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, a także usług 
opiekuńczych i medycznych. Proponowane w Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 
2020 specjalizacje wpisują się w  zaplanowane dla całego województwa inteligentne 
specjalizacje tj.: Energetyka, Medycyna, Technologie informacyjne i  komunikacyjne  
zgodnie z  Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-20207.

Drugim, bardzo istotnym dla funkcjonowania miasta priorytetem strategicznym jest 
„Integracja wspólnot lokalnych” i budowa społeczeństwa obywatelskiego. Utworzone 
w  2007 r. Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych stało się zalążkiem do 
zaktywizowania i współdziałania sektora NGO w naszym mieście. Poprzez takie inicjatywy 
jak: Festiwal Ludzi Aktywnych – partnerstwo „Wspólnie dla Miasta”, Ruch Społeczny 
Dąbrowa z Niepełnosprawnymi, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, Nasze Aleje – 
decydujemy razem – konsultacje społeczne udało się udowodnić, tezę o innowacyjności 
społeczeństwa obywatelskiego, które naturalnie motywuje do poszukiwania nowych, 
bardziej efektywnych i  lepszych sposobów rozwiązywania problemów czy zaspokajania 
potrzeb społecznych. Poprzez dobrze funkcjonujący system dotacji i grantów dąbrowskie 
NGOs mobilizują się do wspólnych działań, budują zaufanie i  tworzą nowe sieci 
współpracy wokół określonych dążeń, wartości czy interesów.8 Wszystkie te działania 
prowadzą do wytworzenia się pewnej kultury współpracy, która zaowocuje przy realizacji 
projektów zintegrowanych oraz tych które pracują na rzecz wzrostu spójności społecznej 
i zmniejszeniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców (IX priorytet RPO WSL na lata 
2014-2020 Włączenie społeczne).    

Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Dzięki wprowadzeniu takiego podziału środków finansowych 27 dzielnic (historyczno-
zwyczajowych) otrzyma do dyspozycji prawie 5 mln PLN z budżetu miasta na rok 2014. 
To jest kolejny krok do zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu (public 
governance) i  współdecydowaniu o  sprawach ważnych dla miasta oraz dobra lekcja 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Po raz pierwszy budżet partycypacyjny 
wprowadzony został w  mieście Porto Alegre w  Ameryce Południowej. Dzisiaj budżet 
ten jest coraz popularniejszy w krajach Europy. Ocenia się, że obecnie na świecie Budżet 
Partycypacyjny stosowany jest w ponad 1200 miejscowościach. W Dąbrowie Górniczej do 
20 maja 2013 r. wpłynęło 249 projektów od mieszkańców. Wart podkreślenia jest fakt, że 
każda dzielnica złożyła co najmniej jeden projekt. Po etapie weryfikacji i oceny projektów 
w terminie od września do października nastąpi dyskusja publiczna, a w listopadzie 2013 
r. wybór projektów w drodze głosowania przez mieszkańców dzielnicy.  Do 13 grudnia 
zostaną opracowane wyniki głosowania, a Prezydent Miasta na ich podstawie zatwierdzi 
ostateczną listę projektów do realizacji w  2014 roku. Zgodnie z  zasadami i  trybem 
przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego (DZ.URZ.WOJ.SLA 2013.2079) w przypadku 
braku odpowiedniej ilości projektów w danej dzielnicy lub nie rozdysponowania wszystkich 

7  Zob. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, http://ris.slaskie.pl, 
str.11-13.

8  Grzegorz Makowski, „Czy spełniły się nasze sny? Wymarzony i realny pejzaż społeczeństw obywatelskich 
w Europie Środkowo-Wschodniej”, kwartalnik III Sektor nr 26-wiosna 2012, str.34. 
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środków dla danej dzielnicy istnieje możliwość ich przesunięcia decyzją Prezydenta Miasta 
do dzielnic o największej frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie ich rozdysponowanie 
na projekty, którym brakuje części środków, aby zostały rekomendowane do realizacji.9 

Budżet partycypacyjny to nie tylko narzędzie do realizacji polityki miejskiej, ale przede 
wszystkim doskonałe przedsięwzięcie do wprowadzania zmian oczekiwanych przez 
społeczeństwo; buduje dialog pomiędzy mieszkańcami i  urzędnikami w wypracowaniu 
precyzyjnych i  racjonalnych propozycji zmian; często angażując grupy społeczne, 
które do tej pory nie uczestniczyły w  debacie publicznej, a  przede wszystkim 
przyczynia się do poprawy jakości życia w  mieście i  wspiera tym samym prawdziwie 
zrównoważony rozwój miejski pod względem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym 
i środowiskowym10. 

Realizując w  dalszym ciągu II Priorytet Strategii rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza 
2020 tj. Integracja wspólnot lokalnych oraz III Priorytet Atrakcyjność środowiska 
zamieszkania Dąbrowa Górnicza ma szansę zostać liderem w  zapewnieniu pomocy 
słabszym. Po otwarciu wiosną 2013 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej szansę na pełne włączenie społeczne uzyskało 
prawie 500 podopiecznych z całego regionu. Realizacja tego obiektu na miarę XXI wieku 
trwała niecałe 3 lata, a  w  jego realizację zaangażowały się środowiska pomagające 
niepełnosprawnym osobom oraz osoby pełniące znane funkcje społeczne i  publiczne. 
Koszt budowy i  wyposażenia obiektu wyniósł ok. 70 mln PLN z  zaangażowaniem 
środków własnych,  kredyt-u, środków PFRON oraz dotacji z budżetu państwa. Inwestycja 
ta została wyróżniona podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w  Katowicach 
nagrodą TOP Inwestycje Komunalne 2013. Kolejnym przedsięwzięciem, na rzecz poprawy 
jakości życia jest rozpoczęta w  II kwartale 2013 r. budowa Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologii.  Powstaną 3 budynki realizowane w trzech etapach: Budynek diagnostyczno-
zabiegowy (Zakład Radioterapii, Zakład Brachyterapii, Pracownia histopatologiczna, 
Przychodnia, Zakład Diagnostyki Obrazowej), Pawilon łóżkowy na ponad 100 łóżek i Blok 
operacyjny wraz z  Centralną Sterylizatornią. Nowy zespół budynków będzie połączony 
komunikacyjnie z głównym budynkiem Szpitala Miejskiego im. Szymona Starkiewicza.

Realizacja projektów na rzecz ochrony środowiska w aspekcie priorytetu Atrakcyjności 
środowiska zamieszkania zaowocowała w  perspektywie 2007-2013 partnerstwem 
gmin na rzecz ochrony środowiska. Projekt pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i  Sławków” dofinansowany w  Programie 
Rozwoju Subregionu Centralnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – (działanie 5.2 Gospodarka odpadami) 
stanowi dobry początek do realizacji kolejnych wspólnych, regionalnych projektów. 
Wartość dofinansowania jaką pozyskały gminy to prawie 8 mln PLN. Wartość projektu to 
13 mln PLN. Doświadczenie Dąbrowy Górniczej zostało docenione w Konkursie dobrych 
praktyk selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, organizowanym 
w  ramach kampanii „Gminny Lider Recyklingu” przez Fundację Promocji Gmin Polskich 
we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP. Nasze miasto znalazło się w gronie 21 
laureatów wybranych z grona 160 gmin z całego kraju.  

9 Źródło:www.twojadabrowa.pl
10 Wojciech Kębłowski, Budżet Partycypacyjny. Krótka Instrukcja Obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 

2013, str. 13-14.
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Wyniesione doświadczenie ze współpracy miast zaowocowało przygotowaniem 
projektu partnerskiego pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”. Partnerstwo z Dąbrową Górniczą jako 
liderem zadeklarowały JST: Sosnowiec, Będzin, powiat będziński, Siewierz, Sławków 
i Psary. Projekt  ubiega się o dofinansowanie ramach Programu Regionalnego „Rozwój 
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę z  przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
realizowanego w  ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 – 2014. Wypracowane rozwiązania koncepcyjne będą mieć szansę 
na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 
2014-2020 (X priorytet RPO WSL Rewitalizacja).

Jakość środowiska stanowi element zintegrowanego podejścia do atrakcyjności 
miasta. Obszary przyjazne dla pieszych i  rowerzystów, z  czystym powietrzem i  wodą, 
mnóstwem zielonej przestrzeni i  nowoczesną zabudową stanowią o  jakości życia 
w  miasta dla wszystkich grup społecznych, w  tym przedsiębiorców, którzy mogą 
rozwijać nowe, innowacyjne formy usług. Dlatego IV priorytet Strategii Rozwoju Miasta 
Dąbrowa Górnicza to Różnorodność form aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt 
pn.„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i  rekreacji na terenie gmin Będzin, 
Siewierz, Sławków i  Dąbrowa Górnicza (lider) - Centrum Sportów Letnich i  Wodnych 
POGORIA” zrealizowany w  Programie Rozwoju Subregionu Centralnego, w ramach RPO 
WSL na lata 2007 – 2013 (Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie 
3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne) o  wartości ponad 19 mln 
PLN, w  tym wartość dofinansowania stanowiła kwotę prawie 8 mln PLN, dał początek 
do wdrażania projektów i inicjatyw na rzecz rozwoju rekreacyjno-turystycznego zaplecza 
regionu. „Centrum Sportów Letnich i  Wodnych Pogoria” w  Dąbrowie Górniczej oraz 
system ścieżek rowerowych łączących ośrodek z  sąsiednimi miastami – Będzinem, 
Siewierzem oraz Sławkowem, jak również z całym powstającym obecnie w subregionie 
centralnym systemem szlaków rowerowych dołączyły do regionalnych produktów 
turystycznych. 

Przygotowując się do wyzwań w nowej perspektywie finansowej, kontynuacją tego 
projektu będą dalsze inicjatywy na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej. Promowanie 
zrównoważonego transportu w  postaci systemu ścieżek rowerowych na terenie Gmin: 
Dąbrowa Górnicza, Psary i  Siewierz oraz realizacja przekształcenia nieefektywnej 
infrastruktury drogowej w przestrzeń publiczną na rzecz wdrożenia projektów w obszarze 
czystej i  zrównoważonej komunikacji miejskiej, szczególnie popularnego wśród 
mieszkańców regionu transportu rowerowego będą wyznacznikiem projektów w ramach 
IV Priorytetu RPO WSL na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna. 

Zwiększanie atrakcyjności przemieszczania się innymi środkami niż samochód 
wymaga dostępnej komunikacji publicznej, szczególnie dróg i  ścieżek przyjaznych dla 
pieszych i  rowerzystów. Przed takim wyzwaniem staną miasta w kolejnych latach. Aby 
przemieszczanie się innymi środkami transportu niż samochód było bardziej atrakcyjne, 
miasta muszą skutecznie połączyć i  zintegrować różne metody komunikacji i  ułatwiać 
zmianę środków transportu na rzecz ruchu pieszego, jazdy rowerem, korzystania 
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z  tramwajów, autobusów, pociągów itp11. Dąbrowa Górnicza jako miasto rowerowe 
opracowała już Studium Głównych Tras Rowerowych i poprzez konsekwentne działania 
wdraża wizję miasta przyjaznego rowerom. 

Wyzwaniem dla europejskiego miasta przyszłości jest też sprostanie różnorodności 
przestrzennej i  przekształcenie jej w  dynamiczny atut. Dla naszego miasta, które nie 
posiada wyodrębnionego architektonicznie centrum, modernizacja Pałacu Kultury 
Zagłębia – zabytku socrealizmu stała się jednym z ważniejszych zadań budżetowych na 
lata 2013-2015. Wartość inwestycji oszacowana została na 50 mln PLN z wykorzystaniem 
środków kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W  mieście gdzie istnieje 
bogata i  zróżnicowana oferta kulturalna rodzą się kreatywne inicjatywy mieszkańców, 
a przestrzeń bogaci się o nowe inicjatywy sprzyjające włączaniu społecznemu.

Ostatnim, piątym priorytetem strategicznym miasta Dąbrowa Górnicza do roku 2020 
jest Sprawność transportu i komunikacji. Oprócz wspomnianych już interwencji w obszarze 
poprawy komunikacji rowerowej miasta kontynuować będą projekty wykorzystujące 
technologie informatyczno-telekomunikacyjne (ICT). W Dąbrowie kontynuowany będzie 
projekt pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa 
Górnicza. Etap I, II, III”- obejmujący budowę szerokopasmowego Internetu oraz hot–
spotów.  Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach 
RPO WSL na lata 2007 – 2013 (Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), 
o  wartości 24 mln PLN (wnioskowana wartość dofinansowania: 17,3 mln PLN). Celem 
głównym projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój sektora usług bazujących 
na 3 technologiach ICT. W szczególności, dzięki realizacji projektu powinny się rozwinąć 
usługi z  zakresu: e-administracji, e-learningu, e-working (w  tym telepracy), e-zdrowia, 
zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Nowe projekty z  wykorzystaniem 
stworzonej technologii w celu wspierania zbiorowej inteligencji i innowacji, czyli zarówno 
„twarde” rozwiązania technologiczne w  dziedzinie efektywności energetycznej miasta, 
energii odnawialnej, komunikacji, bezpieczeństwa itd., jak i  rozwiązania „miękkie” 
w  dziedzinie interakcji społecznych, partycypacji społecznej lub systemy globalnego 
zarządzania dla instytucji komunalnych będą wypracowywane w  ramach II Priorytetu 
RPO WSL Cyfrowe Śląskie.

Połączenia miast stanowią kluczowy element zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego. Rozpoczęte w  ramach perspektywy 2007-2013 w  Dąbrowie 
Górniczej przedsięwzięcie dot. przebudowy drogi krajowej DK 94, współfinansowane 
w 85% z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T) o wartości 185 mln PLN w dużym stopniu 
poprawi logistykę w śląsko - zagłębiowskiej aglomeracji, ale też ogranicza nowe pomysły 
i projekty budżetowe. Jednakże bez wykonania infrastruktury, która świadczy o pozycji 
konkurencyjnej regionu nie byłby możliwy dalszy jego rozwój. Przygotowywane więc 
projekty, które zapewnią poprawę funkcjonowania systemu transportowego w regionie 
w  ramach VI Priorytetu RPO WSL na lata 2014-2020 Transport jak np. Budowa DTŚ na 
odcinku Mysłowice – Dąbrowa Górnicza jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, będą 
kontynuowane.

11 „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy”, op.cit., str.46.
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PODSUMOWANIE

Oczekuje się, że miasta odegrają kluczową rolę w  realizacji strategii „Europa 
2020” i  jej siedmiu inicjatyw przewodnich. Aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, 
miasta muszą godzić ze sobą z  pozoru przeciwstawne i  sprzeczne cele oraz dążyć do 
wypracowania kompleksowego modelu rozwoju: wzrost gospodarczy należy pogodzić ze 
zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych; globalna konkurencyjność musi 
sprzyjać włączeniu społecznemu i  promować gospodarkę lokalną; rozwój ekologiczny 
nie może wykluczać grup zmarginalizowanych; atrakcyjności na poziomie światowym nie 
można budować kosztem grup, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji społecznej12. 

Konieczne staje się budowanie partnerstwa oraz szerokie włączanie społeczne 
w  proces decyzyjny w  ramach wielopoziomowego systemu zarządzania. Poprzez 
pokazanie konsekwentnej realizacji dobrze przygotowanej Strategii Rozwoju 
Miasta z  jasną wizją, w  oparciu o  unijne priorytety i  wskazania oraz zaangażowanie 
partnerów społecznych można skutecznie zarządzać miastem i  dążyć do osiągnięcia 
miasta przyszłości. Jako potwierdzenie, że Dąbrowa Górnicza znajduje się na dobrej 
drodze można podać zwycięstwo w  tegorocznym konkursie „Miasto Szans – Miasto 
Zrównoważonego Rozwoju”, zorganizowanego z  inicjatywy firmy doradczej PwC oraz 
tygodnika Newsweek Polska. W zakończonej w czerwcu 2013 r. edycji konkursu udział 
wzięło 21 miast prezydenckich, które zgłosiły praktyki dotyczące działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (tj. inteligentnego, ekologicznego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu) podejmowane zarówno przez urząd, jak też realizowanych 
w  mieście, dla mieszkańców. Dąbrowa Górnicza została również laureatem w  trzech 
kategoriach konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - usługi społeczne”. 
Otrzymała też nagrodę specjalną – „Lider wśród liderów”. Konkurs zorganizował Związek 
Miast Polskich. W  kategorii „oświata” doceniono „Gminny program zajęć gimnastyki 
korekcyjnej dla dzieci i  uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i  szkół 
w oparciu o badania przesiewowe pod katem wykrywania wad postawy ciała. W kategorii 
„sport i rekreacja” z uznaniem jurorów spotkał się „Projekt Dąbrowa Rowerowa – Studium 
Głównych Tras Rowerowych w gminie Dąbrowa Górnicza”. Jego celem jest podniesienie 
świadomości mieszkańców dotyczącej roweru jako środka codziennego transportu. 
Ma pomóc we wdrożeniu polityki rowerowej w  mieście oraz przyjęciu jednolitych 
standardów projektowych dla dróg rowerowych na terenie Dąbrowy. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Urząd Miejski zostali laureatami w dziedzinie „pomoc społeczna”, 
za „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie miasta 
Dąbrowa Górnicza, jako efekt wdrażania wybranych elementów modelu gminnego 
standardu wychodzenia z bezdomności.”

Rozpoczyna się okres przygotowywania nowych projektów do perspektywy 2014-
2020. Podkreślany jest bardzo szeroko wymiar miejski polityki spójności. To dodatkowo 
daje szansę na rozwój polityki miejskiej na poziomie narodowym i  regionalnym. 
To zdaniem ekspertów duża szansa na zintegrowane podejście do rozwiązywania 
problemów miejskich, nie na marginesie innych wyzwań społecznych, środowiskowych 
czy gospodarczych poszczególnych państw Unii Europejskiej, ale jako wyzwań na rzecz 
kreowania nowego modelu miast europejskich jako miast XXI wieku13. Jest więc duża 
szansa, że miasta dobrze przygotowane wykorzystają swoją szansę. 

12 „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy”, op.cit., str.87.
13 Florian Kuźnik „Polityka spójności na lata 2014-2020 (uwagi do projektów rozporządzeń regulacyjnych), 

Ramy prawne polityki spójności na lata 2014-2020 w  opiniach ekspertów), Wydawnictwo „Wokół nas”, 
2012, str.48.
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Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, z  miastem Rybnikiem jako 
głównym ośrodkiem, posiada długie tradycje współdziałania pomiędzy różnej 
wielkości miejscowościami, powiązanymi funkcjonalnie. Początkowo związane to 
było z  górnictwem, w  ramach Rybnickiego Okręgu Węglowego. Jednak w  ostatnim 
dwudziestoleciu nastąpił tu ogromny postęp oraz przemiana jakościowa. W  wyniku 
nowych determinant i  wywoływanych przez nie procesów rozwoju, obszar ten 
diametralnie zmienił swą gospodarczą i  społeczną specyfikę. Obecnie można go uznać 
za jeden z  silniejszych Funkcjonalnych Obszarów Miejskich kraju, z wyjątkowo dobrymi 
perspektywami na przyszłość. Sprzyjają temu inwestycje, dokonane w ostatnich latach, 
jak też tradycje i  współczesne formy współpracy pomiędzy samorządami, podmiotami 
gospodarczymi i mieszkańcami. 

Słowa kluczowe: Województwo Śląskie, Subregion Zachodni, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, 
Obszar Funkcjonalny, Funkcjonalny Obszar Miejski, Rybnicki Okręg Węglowy, rozwój 
regionalny, polityka miejska, autostrada A1.

ROLA RYBNIKA W SUBREGIONIE ZACHODNIM – WYZWANIA 
STOJĄCE PRZED MIASTEM W LATACH 2014-2020 

Rozwój regionów w  największej mierze uzależniony jest od dynamiki i  kierunku 
procesów rozwojowych zachodzących w  miastach. To miasta w  dzisiejszych 
czasach decydują o  kondycji regionów. Stąd też niezmiernie ważnym zagadnieniem 
jest zdefiniowanie determinant ich rozwoju oraz dokonanie diagnozy procesów 
wzrostu. Jednocześnie dynamika współczesnego świata oraz rosnąca bliskość 
powiązań między poszczególnymi państwami i  regionami, zmuszają do nieustannej 
weryfikacji formułowanych celów polityki rozwoju oraz płaszczyzn współpracy między 
poszczególnymi szczeblami i  jednostkami władzy publicznej. Jest to ważne zwłaszcza 
w kontekście trwających przygotowań nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. W niniejszym artykule dokonana zostanie charakterystyka roli Rybnika 
w  subregionie zachodnim województwa śląskiego oraz przedstawione będą wyzwania 
stojące w najbliższych latach przed miastem oraz całym subregionem.
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DETERMINANTY ROZWOJU

Determinanty rozwoju można podzielić na dwie najogólniejsze grupy: zewnętrzne 
(egzogeniczne) oraz wewnętrzne (endogeniczne). Do wewnętrznych należy zaliczyć 
sytuację społeczno-gospodarczą, procesy zachodzące w mieście oraz w subregionie, ale 
także współpracę i zaufanie niezbędne dla jej urzeczywistnienia, które uznać można za 
nowe czynniki rozwoju. Są one istotne nie tylko na płaszczyźnie współpracy biznesowej, 
skąd idea ta się właściwie wywodzi, ale również w zakresie sprawnego funkcjonowania 
samorządów. Wskazane czynniki w ostatnich latach coraz bardziej zyskują na znaczeniu 
i rola, którą odgrywają w skutecznym zarządzaniu rozwojem stale się zwiększa. 

Do zewnętrznych determinant rozwoju zaliczyć można przede wszystkim politykę Unii 
Europejskiej, wyznaczającą jego priorytety i cele. W szczególności istotny jest jej wymiar 
terytorialny, obecny w jej ramach już od pewnego czasu. W ostatnich latach wyznaczone 
zostały też konkretne narzędzia ułatwiające prowadzenie polityki europejskiej w obszarze 
gospodarki przestrzennej. Zaliczyć do nich można m.in. Agendę terytorialną oraz Politykę 
miejską. Za zewnętrzne determinanty rozwoju uznać można także bezpośrednią pomoc 
Unii Europejskiej w  postaci finansowania konkretnych projektów i  działań. Obecnie 
w Polsce przygotowywany jest jej czwarty etap, na lata 2014-2020, poprzedzony okresem 
pomocy przedakcesyjnej, pomocy w  latach 2004-2006 oraz programów realizowanych 
w perspektywie lat 2007-2013 głównie z obszaru polityki spójności. Wszystkie one mają 
przygotować Polskę do samodzielnego finansowania większości przedsięwzięć w zakresie 
polityki rozwoju po roku 2020. Wciąż jednak jeszcze pomoc Unii Europejskiej skierowana 
jest w Polsce na wyrównywanie różnic rozwoju społeczno-gospodarczego, a  jej zakres 
dotyka także zagadnień związanych z rozwojem miast oraz współpracy między miastami. 

Potwierdzeniem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej tematyką miejską 
i  procesami związanymi z  rozwojem miast, a  także wyrazem istotnego wpływu tych 
zagadnień na rozwój wszystkich państw i  regionów stanowią m.in. zapisy Europejskiej 
Strategii Rozwoju 2020. Jej głównym przesłaniem uczyniono konstatację faktu, że Europa 
pozostała na marginesie dynamicznych zmian rozwojowych zachodzących na świecie, 
natomiast ośrodki miejskie koncentrują w  sobie potencjał umożliwiający przełamanie 
tego opóźnienia. Ponadto, w  wyniku kryzysu, zmniejszaniu się dostępnych środków 
publicznych towarzyszy jednocześnie wzrost potrzeb, co niejako wymusza konieczność 
sformułowania jasno sprecyzowanego planu działania, który ogniskowałby aktywność 
państw i  regionów w  sferach wymagających interwencji. Zapisy Europejskiej Strategii 
Rozwoju 2020 mają więc jasno określać priorytety, którymi kierować się będzie polityka 
Unii Europejskiej w perspektywie najbliższych lat. Głównym jej celem ma być osiągnięcie 
wzrostu gospodarczego, który będzie wykazywał trzy podstawowe cechy: będzie 
to wzrost (1) inteligentny, przez co rozumie się poczynienie efektywnych inwestycji 
w  edukację, badania naukowe i  innowacje; (2) zrównoważony, a  zatem mający na 
względzie istotną wartość, jaką jest zachowanie walorów środowiska naturalnego 
dla przyszłych pokoleń i  dążący do tego celu poprzez stworzenie niskoemisyjnej 
gospodarki oraz konkurencyjnego przemysłu, a  także (3) włączający społecznie dzięki 
tworzeniu nowych miejsc pracy i walce z ubóstwem. Proces wdrażania polityki opartej 
na powyższych priorytetach ma koncentrować się na pięciu perspektywicznych celach: 
w  dziedzinie zatrudnienia, badań naukowych, edukacji, ograniczenia ubóstwa oraz 
w zakresie klimatu i energii. Należy jednak mieć na względzie, że gwarantem efektywnej 
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realizacji założeń Europejskiej Strategii Rozwoju 2020 może być tylko solidny i skuteczny 
system zarządzania gospodarczego, który ułatwi koordynowanie działań politycznych 
na szczeblu unijnym i szczeblach krajowych. Co ważne, w mechanizmy te muszą również 
wpisać się działania samorządów terytorialnych, ponieważ tylko w  ten sposób można 
dążyć do osiągnięcia celów, wyznaczonych we wspomnianym dokumencie. 

Ryc. 1. Współczesne megatrendy rozwoju

 

Źródło: Opracowanie własne.

Wszystko to dziać się będzie na dynamicznym globalnym tle. Procesy rozwojowe 
zachodzące we współczesnym świecie można scharakteryzować za pomocą kilku 
głównych megatrendów, skupiających się wokół zagadnień związanych z: 

• przekształcaniem się społeczeństw przemysłowych w  informatyczne, dzięki którym 
zmienia się produkcja, ale zmieniają się też wymogi wobec pracowników; 

• globalizacją, powodującą nasilenie konkurencji; 
• zmianą metod działania, związaną z  przechodzeniem od myślenia i  planowania 

krótkookresowego do długookresowego; 
• zmianami systemów organizacji, polegającymi na przekształcaniu organizacji 

hierarchicznych w sieciowe; 
• umocnieniem tendencji regionalizacyjnych wyrażających się w procesach metropolizacji 

rozwoju; 
• wzrostem znaczenia zagadnień środowiskowych – realizacja pojawiających się nowych 

idei rozwoju społecznego, związanych z  rozwojem zrównoważonym, coraz częściej 
pojmowanego też jako model życia, staje się niejako powinnością społeczeństwa 
poprzemysłowego. 
Identyfikacja i  kreowanie działań wpisujących się w  te światowe tendencje jest 

kluczowym warunkiem umożliwiającym dalszy wzrost i wyrównywanie poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego pomiędzy regionami i  krajami. Wymuszają one jednocześnie 
podejmowanie nowego rodzaju działań opartych na metodach, odmiennych od 
dotychczasowych. Ich formułowanie i  efektywne zastosowanie, będące odpowiedzią 
na transformujące się warunki i  czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego we 
współczesnym świecie, staną się możliwe tylko dzięki współpracy, m.in. jednostek 
samorządów terytorialnych. 

RYBNIK NA TLE REGIONU

Odniesienie wskazanych determinant nowoczesnego wzrostu do poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego Rybnika oraz oszacowania jego wpływu na kierunek 
procesów rozwojowych w  regionie mogą zostać oparte na analizie sytuacji społeczno-

• przekształcanie się społeczeństw przemysłowych w informatyczne,
• otwieranie się gospodarek na świat - globalizacja,
• przechodzenie od myślenia i planowania krótkookresowego do długookresowego,
• przechodzenie od organizacji hierarchicznych do organizacji o charakterze sieciowym,
• wzmocnienie tendencji regionalizacyjnych – metropolizacja regionu,
• wzrost znaczenia ekorozwoju.
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gospodarczej Rybnika na tle Subregionu Zachodniego w  porównaniu z  pozostałymi 
subregionami województwa śląskiego. Aby określić rolę Rybnika w  subregionie 
i  pozycję samego subregionu w  kraju, wybranych zostało osiem podstawowych cech 
społeczno-ekonomicznych. 

Ryc. 2. Rybnik na tle subregionu i województwa

powierzchnia ludność

subregion/województwo 10,97% 13,96%

Rybnik/województwo 1,20% 3,03%

Rybnik/subregion 10,94% 21,70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Rybnik zamieszkiwany jest przez ok. 140  000 mieszkańców, co stanowi 22% 
wszystkich mieszkańców subregionu zachodniego. Jednocześnie gęstość zaludnienia 
w  mieście wynosi 945 osób/km2, co ponad dwukrotnie przewyższa wartość tego 
wskaźnika dla subregionu. Z  gęstością zaludnienia ściśle związana jest jedna 
z najważniejszych charakterystyk mających bezpośredni wpływ na planowanie rozwoju – 
stopień urbanizacji, warunkujący na przykład wybór modelu obsługi komunikacyjnej. Pod 
tym względem Rybnik oraz subregion zachodni, ze stopniem urbanizacji wynoszącym 
odpowiednio 28% oraz 14%, wykazują znacznie słabszy poziom zurbanizowania niż, na 
przykład, region centralny. 

Pod względem udziału powierzchni subregionu zachodniego w ogólnej powierzchni 
województwa oraz udziału powierzchni Rybnika w powierzchni subregionu oba wskaźniki 
odznaczają się porównywalnymi wartościami – 10,97% w  przypadku podregionu 
i  10,94% w  przypadku miasta. Odmiennie kształtuje się natomiast stosunek udziału 
ludności Rybnika w ogólnej liczbie ludności subregionu, wynoszący 21,7%, przy czym dla 
subregionu w odniesieniu do liczby ludności województwa kształtuje się on na poziomie 
13,96%. Cecha ta wskazuje na dominującą pozycję Rybnika w  subregionie zachodnim 
pod tym względem. 
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Ryc. 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza podregionu rybnickiego na tle województwa

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Dla określenia potencjału rozwojowego warto porównać, jak kształtuje się pozycja 
podregionu rybnickiego na tle pozostałych podregionów województwa. Porównano 
podregiony: tyski, katowicki, gliwicki, bielski, rybnicki, sosnowiecki, częstochowski 
i  bytomski. Pod względem produktu krajowego brutto w  przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, w  odniesieniu do średniej krajowej w  2010 roku, pozycja podregionu 
rybnickiego zbliżona jest do podregionów bielskiego i  sosnowieckiego, kształtując się 
nieznacznie poniżej średniej krajowej (98,7 %, Polska=100). Sytuuje to podregion w grupie 
obszarów o dobrej sytuacji. Jednak już pod względem poziomu wartości dodanej brutto 
na jednego pracującego w  2010 roku, podregion rybnicki (114,1) plasuje się powyżej 
średniej dla Polski i wynik ten daje mu także jedną z czołowych pozycji w województwie 
pod tym względem. Jednocześnie wysoka wydajność pracy przekłada się także na 
wysokie zarobki, które w 2011 roku w odniesieniu do średniej krajowej w podregionie 
rybnickim (115,9) ustąpiły jedynie, choć nieznacznie, wysokości wynagrodzenia brutto 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w podregionie katowickim (125,6). Cecha ta jest 
jedną z  istotniejszych z  punktu widzenia działania samorządów, warunkuje bowiem 
o  wysokości wpływów do budżetów gmin, pochodzących z  indywidualnego podatku 
dochodowego. W szerszej perspektywie przekłada się to również na poziom wskaźników 
dotyczących problemów społecznych. 

Jako jeden z reprezentatywnych, a zarazem podstawowy problem społeczny, uznane 
może być bezrobocie, określone stopą bezrobocia rejestrowanego. W  podregionie 
rybnickim jego poziom w  2012 r. był drugim najniższym w  regionie (9,7 %), za 
podregionem katowickim, wynosząc znacznie poniżej wartości tego wskaźnika dla Polski 
(13,4 %). Należy podkreślić, że w  porównaniu do pozostałych podregionów, sytuacja 
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w podregionie rybnickim jest pod tym względem bardzo dobra. W kilku z nich bowiem 
(podregiony częstochowski, bytomski oraz bielski) stopa bezrobocia jest wyższa niż 
średnia krajowa. 

Analizując sytuację demograficzną reprezentowaną przez wartość wskaźnika 
przyrostu naturalnego warto zaznaczyć, że podregion rybnicki w 2011 roku wykazywał 
się drugą najwyższą w regionie (po podregionie tyskim) wartością tego wskaźnika (1,6‰), 
kilkukrotnie przewyższając średnią w Polsce (0,3‰). Wskazuje to na rozwojowy potencjał 
społeczny podregionu rybnickiego, a  także na opieranie się negatywnym tendencjom 
demograficznym, typowym dla reszty kraju. 

Cechą uzupełniającą w  stosunku do wskaźnika przyrostu naturalnego, przy 
charakterystyce sytuacji demograficznej subregionu, może być saldo migracji. Aby 
możliwe było uchwycenie trendu, cechę tę przeanalizowano w  ujęciu dynamicznym, 
biorąc pod uwagę ostanie 13 lat. Jej wartość dla poszczególnych podregionów w latach 
1999-2011 jest bardzo zróżnicowana, choć należy zauważyć, że wskazuje na zachodzące 
w  szerszym zakresie procesy suburbanizacyjne. Dla ośrodków miejskich jest ono 
bowiem ujemne (w  tym również dla samego Rybnika), natomiast pozostałe jednostki 
administracyjne odznaczają się dodatnimi wartościami salda migracji, przy czym na 
przestrzeni analizowanego okresu są one najwyższe dla powiatu rybnickiego. Również 
wśród samych miast podregionu, Rybnik wyróżnia się kilkukrotnie mniejszym ujemnym 
saldem migracji w porównaniu do Żor czy Jastrzębia Zdroju. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego, określający liczbę osób w  wieku 
nieprodukcyjnym przypadającą na jedną osobę w wieku produkcyjnym, w  latach 2002-
2006 kształtował się w Rybniku na dość wysokim poziomie, w porównaniu do pozostałych 
miast podregionu rybnickiego, choć był znacznie niższy niż w  powiatach raciborskim, 
rybnickim i  wodzisławskim. Co istotne, w  latach 2002-2006 wartość obciążenia 
demograficznego w  Rybniku spadła, lecz od 2006 roku stale rośnie. W  porównaniu 
jednak do pozostałych miast podregionu sytuacja wydaje się korzystniejsza, ze względu 
na brak gwałtownego wzrostu poziomu obciążenia demograficznego po 2007 roku, jaki 
na przykład nastąpił w  Żorach oraz w  Jastrzębiu Zdroju. Świadczy to o  zdecydowanie 
wolniejszych procesach starzenia się społeczeństwa w Rybniku w porównaniu do dwóch 
wymienionych miast, a mając na względzie nieznacznie tylko ujemne saldo migracji (dla 
Żor oraz Jastrzębia Zdroju jest ono kilkukrotnie wyższe i wykazuje tendencję wzrostową), 
można wnioskować o dość korzystnej sytuacji demograficznej w mieście Rybniku, na tle 
pozostałych powiatów podregionu.
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WYMIAR TERYTORIALNY

Ryc. 4. Plan Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW) z lat 50-tych XX wieku

 Źródło: Archiwum Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Współpraca ponadlokalna w  Subregionie Zachodnim województwa śląskiego ma 
swoje długie tradycje, sięgające lat 50. XX wieku. Pojawiły się wtedy koncepcje delimitacji 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, jeszcze z  przyjęciem przebiegu przedwojennych 
granic państwowych, sięgających aż po Gliwice. Zaplanowano wówczas i  częściowo 
zrealizowano szereg inwestycji, funkcjonujących do dziś, w  tym również inwestycji 
bezpośrednio odnoszących się do poszczególnych miast. Należy wymienić tu przede 
wszystkim zainicjowanie skokowego rozwoju Jastrzębia Zdroju, dzięki inwestycjom 
związanym z górnictwem. Nie należy jednak zapominać, że podobnie dynamiczny rozwój 
dotyczył również Rybnika. 
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Ryc. 5. Koncepcje rozwoju Rybnika i Jastrzębia Zdroju z lat 60-tych XX wieku

  

Źródło: Archiwum Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Okres wzmożonej aktywności ponadlokalnej w wymiarze terytorialnym przypadał na 
lata 60. oraz 70. XX wieku, kiedy podejmowano inicjatywy mające na celu integrację 
rozproszonej struktury przestrzennej subregionu. Wtedy zadecydowano o odgrodzeniu 
Leśnym Pasem Ochronnym obszaru Rybnika od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 
W  kolejnym dziesięcioleciu kontynuowano ideę formowania subregionów, czego 
przejawem były ustalenia planu rozwoju województwa katowickiego (bez Bielska-Białej 
i Częstochowy). Wiele z zaplanowanych wówczas inwestycji zostało zrealizowanych, co 
świadczy o skuteczności podejmowanych aktywności. 
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Ryc. 6. Schemat zagospodarowania ROW z lat 60-tych XX wieku

Źródło: Archiwum Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Najbardziej jednak znaczącym przełomem dla rozwoju przestrzennego subregionu 
okazały się lata 90. ubiegłego wieku, kiedy znaczna część starszych planów rozwoju 
została zaniechana lub diametralnie zmieniona. Kolejne lata przyniosły nowe możliwości 
dokonywania znaczących inwestycji, dzięki zewnętrznej pomocy pochodzącej z  Unii 
Europejskiej, co wpłynęło na wykreowanie nowej rzeczywistości. Należy podkreślić, 
że zmiany te należy oceniać, jako bardzo korzystne dla Rybnika. Przykładem może być 
przebieg autostrady A1, którego pierwotny wariant przebiegu sytuował miasto na 
bocznej gałęzi rozwoju, jedynie jako satelity dla aglomeracji centralnej województwa. 
Inwestycja ta została jednak zrealizowana w  innym przebiegu, przywracając miasto 
na ślad jednej z  głównych osi rozwoju kraju. Umożliwia to otwarcie na współpracę 
w kierunku północ-południe, co może okazać się bardzo znaczące w dalszej perspektywie. 
Zmieniło to zarazem pozycję całego subregionu w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
kraju i  ułatwiło dostęp do autostrady A4. Także obecnie planowany system głównych 
dróg subregionu dąży do połączenia go z główną osią rozwoju tej części kraju, jaką jest 
autostrada A4. 
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Ryc. 7. Wpływ zmiany przebiegu autostrady A1 na pozycjonowanie Rybnika w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej kraju: kolorem żółtym zaznaczono pierwotnie planowany przebieg, kolorem czerwonym – 

zrealizowane przebiegi autostrad

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z archiwum TUP Oddział Katowice.

INSTRUMENTY ROZWOJU

Obecnie jednym z  ważniejszych instrumentów polityki rozwoju stają się narzędzia 
związane z  pojęciem obszaru funkcjonalnego. Ich zasadność i  delimitacje rozważa 
się m.in. na tle istniejącego oraz planowanego stanu infrastruktury, a  konkretny 
zasięg, w  przypadku województwa śląskiego, określony został w  Strategii Rozwoju 
Województwa. Bezpośrednio ma to swoje odniesienie do zapisów Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020, gdzie określone zostały kryteria wyznaczania 
obszarów funkcjonalnych, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
We wspomnianym dokumencie regionalnym omawiany obszar określany jest mianem 
Zachodniego Funkcjonalnego Obszaru Miejskiego, natomiast w jego granicach wyróżnić 
można także mniejszy terytorialnie obszar aglomeracji rybnickiej. Podział wyznaczający 
obszary funkcjonalne stanowić ma podstawę kreowania nowej polityki miejskiej. 
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Zgodnie ze wspomnianą już Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego Rybnik oraz Żory 
zaliczone zostały do grupy miast o niskim natężeniu problemów w sferze wymagającej 
działań rewitalizacyjnych, natomiast Jastrzębie Zdrój, Wodzisław oraz Racibórz znalazły 
się w grupie miast o wysokim natężeniu takich problemów. Jednocześnie teren powiatu 
rybnickiego wyznaczony został w  KSRR jako obszar o  najgorszej dostępności usług 
publicznych. 

Ryc. 8. Terytorializacja polityki rozwoju województwa śląskiego 

 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego.

Jednak istotniejsze od kontekstu formalnych zapisów wydają się rzeczywiste związki 
między jednostkami administracyjnymi subregionu oraz ich realne problemy, a  także 
współpraca nawiązywana przy ich rozwiązywaniu. Specyfiką subregionu zachodniego 
jest rozproszona urbanizacja, co w głównej mierze odróżnia go od aglomeracji centralnej 
województwa oraz od większości innych aglomeracji w Polsce. Stwarza to specyficzne 
problemy w zakresie dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, na co 
wskazują również zapisy zawarte w Strategii rozwoju województwa śląskiego. Stwarza 
to także problemy związane z organizacją układu komunikacji publicznej oraz rozwojem 
infrastruktury, która w  tym przypadku nie musi ogniskować się na ośrodku centralnym 
obszaru. Stanowi to jednak wyzwanie do takiego zarządzania, które zapewniłoby sprawne 
funkcjonowanie obszaru o tak specyficznej organizacji przestrzennej. To właśnie właściwie 
zaplanowanie przebiegu elementów infrastruktury transportowej, umożliwiające łatwą 
dostępność przestrzenną poszczególnych ośrodków miejskich, zwiększające mobilność 
mieszkańców i  usprawniające komunikację publiczną może decydować o  poziomie 
jakości życia jego mieszkańców. Drugim ważnym czynnikiem w  tym względzie są 
zróżnicowane warunki środowiska naturalnego subregionu zachodniego – obecność 



106 A. FudAli, M. BorsA, P. MAlczewski, w.MAleszkA, M. kAsPrzAk   Rola Rybnika...

terenów zalesionych w północnej części obszaru, otwartych terenów rolniczych w części 
zachodniej oraz zbiorników wodnych i rzek. 

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Biorąc pod uwagę wszystkie omówione uwarunkowania i charakterystyczne elementy 
układu przestrzennego subregionu zachodniego, najodpowiedniejszą formą współpracy 
pomiędzy jego jednostkami terytorialnymi wydaje się metoda dynamicznej geometrii, 
zakładająca zmienne zasięgi terytorialne współpracy w  ramach określonych zagadnień 
i problemów w różnych sferach polityk publicznych. Dostrzec też należy przede wszystkim, 
wykształcenie się w ostatnich latach silnego ośrodka subregionalnego, jakim jest Rybnik, 
będący nowym ośrodkiem akademickim oraz koncentrujący miejsca pracy nie związane 
z  górnictwem. Osiągnięta dominująca pozycja miasta, zarówno pod względem rynku 
pracy, jak i w sferze edukacji, pozwalają na przejęcie przez nie roli integratora przestrzeni 
i  koordynatora działań subregionalnych. Obecnie współpracę pomiędzy samorządami, 
prowadzoną w subregionie, można ocenić pozytywnie, głównie ze względu na to, że jej 
narzędzia i  formy pozwalają na równorzędne traktowanie wszystkich zaangażowanych 
partnerów. Wśród nich można wymienić współpracę w ramach Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zrzeszającego 28 jednostek i działająca 
od 2002 roku, a  także doświadczenia z  tworzenia Programu Rozwoju Subregionu 
Zachodniego 2007-2013, poprzez który alokowano na tym obszarze 40% środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego tj. ok. 600 mln euro. Do najważniejszych inwestycji 
subregionalnych w tym okresie można zaliczyć: budowę autostrady A1 Racibórz – Rybnik 
– Żory – Pszczyna; budowę DGP (Drogi Głównej Południowej) Pszczyna – Jastrzębie Zdrój 
– Wodzisław Śląski – Racibórz oraz budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz 
Dolny. 

Ryc. 9. Bieżący stan i uwarunkowania rozwoju subregionu zachodniego

Źródło: Opracowanie własne.
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W  oparciu o  scharakteryzowane wcześniej trendy rozwojowe dominujące we 
współczesnym świecie, wyznaczyć można główne płaszczyzny działania, stanowiące 
jednocześnie wyzwanie i wyznaczające kierunek współpracy subregionalnej. Są to przede 
wszystkim: 

• dążenie do wytworzenia modelu gospodarki opartej na innowacjach, szczególnie 
ważnej w kontekście szerszego spojrzenia na problemy przeobrażenia przemysłu na 
całym Górnym Śląsku; 

• stworzenie sprawnego modelu funkcjonowania komunikacji publicznej, ułatwiającej 
przemieszczanie się pomiędzy rozproszonymi ośrodkami miejskimi, najistotniejszego 
z punktu widzenia obsługi miejsc kształcenia, ale także dostępu do pozostałych usług; 

• współdziałanie w obszarze polepszenia stanu środowiska głównie poprzez zmniejszanie 
niskiej emisji wraz ze związanymi z  tym zagadnieniami sfery infrastrukturalnej, 
technologicznej, ale również świadomości ekologicznej mieszkańców subregionu. 
Istotne jest także otwarcie subregionu na współpracę transgraniczną oraz budowanie 

powiązań z regionami zagranicznymi. Zadanie to staje się ułatwione dzięki korzystnemu 
przebiegowi autostrad A4 oraz A1. Ponadto, współpraca subregionalna powinna 
przebiegać przy zastosowaniu nowoczesnych instrumentów partycypacji, partnerstwa 
oraz koordynacji, z  uwzględnieniem równorzędności wszystkich parterów oraz przy 
wykorzystaniu sieciowego sposobu współpracy. Najważniejszą zasadą powinno stać się 
integrowanie celów i działań, by wspólnie poszukiwać rozwiązań przekładających się na 
tworzenie rzeczywistego obszaru współpracy i integracji

Działania nakierowane na podejmowanie i kreowanie współpracy, prowadzone są też 
w  samym Rybniku, który posłużyć może jako model subregionu zachodniego. Tworzy 
go bowiem 27 dzielnic, tak jak w  skład subregionu wchodzi 28 jednostek samorządu 
terytorialnego. Zarówno na szczeblu lokalnym jak i w większej skali terytorialnej służyć 
one powinny przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców oraz aktywizacji 
społecznej i włączaniu w działania rozwojowe wszystkich zainteresowanych. Konieczne 
staje się integrowanie różnych celów, definiowanych przez wiele różnych podmiotów. 
Wzajemne współdziałanie może zastępować konkurencję, a  zamiast kosztownych 
kompromisów można kooperować w  poszukiwaniu wspólnych idei i  rozwiązań. 
Dotychczasowa aktywność oraz przebieg procesów rozwojowych zachodzących 
w  Rybniku i  w  całym subregionie zachodnim pozwalają na odczucie satysfakcji z  już 
osiągniętych rezultatów i mogą motywować do dalszej współpracy przy podejmowaniu 
nowych wyzwań.
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MGR ADAM PANDER 
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 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

DEPOPULACJA – NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE W ZARZĄDZANIU 
MIASTAMI?

Artykuł porusza kwestie Specjalnych Stref Demograficznych i zasadności ulokowania 
tychże stref w  województwie śląskim. Tekst głównie odnosił się będzie do poziomu 
miast na prawach powiatu województwa śląskiego, ponieważ to one będą najbardziej 
w  regionie dotknięte spadkiem liczby ludności do roku 2035. Analizie poddane zostały 
strategie wybranych miast pod kątem obecności zapisów odnoszących się do kwestii 
ludnościowych.

Słowa kluczowe: demografia, ludność, zagrożenie, prognoza, strategia.

WSTĘP

Być może stosunki ludnościowe – liczebność i dynamika populacji oraz jej podstawowe 
cechy strukturalne – okażą się najistotniejszym wyzwaniem Europy XXI wieku (Okólski 
2012). Z uwagi na powyższe należy pochwalić działania rozpoczęte w drugiej połowie 
2012 roku, pojawiły się wtedy pierwsze informacje o  stworzeniu w  województwie 
opolskim Specjalnych Stref Demograficznych (SSD). SSD to projekt, którego 
najważniejszym elementem ma być wspomaganie rodzin z dziećmi poprzez polepszenie 
warunków do ich wychowywania i opieki nad nimi. SSD to idea bardzo dobrze wpisująca 
się w  nurt przeciwdziałania wyludnianiu się Polski, ale czy Opolszczyzna jest jedynym 
miejscem (województwem) w  kraju, które powinno być objęte tego typu działaniami? 
Jak przedstawiono poniżej województwo śląskie będzie w o wiele większym stopniu niż 
województwo opolskie (w liczbach bezwzględnych) dotknięte spadkiem liczby ludności, 
konkretnie prawie pięciokrotnie bardziej. Liczba ludności w  województwie śląskim do 
roku 2035 ma zmniejszyć się o ponad pół miliona (to tak jakby połowa województwa 
opolskiego przestała istnieć). Pilotaż SSD nie powinien obejmować jedynie małego 
województwa (jakim jest opolskie), ale powinien być wprowadzony również w większym 
województwie - np. w województwie śląskim, gdzie nastąpi znaczniejszy ubytek w liczbie 
ludności. Pilotaż SSD potrwa 3-5 lat, a wtedy będzie już za późno na wprowadzenie strefy 
w innych regionach (tak naprawdę już jest za późno).

Największy spadek liczby ludności nastąpi w regionie śląskim w miastach na prawach 
powiatu, dlatego też celem artykułu jest analiza strategii rozwoju wybranych miast na 
prawach powiatu w  województwie śląskim. Wyniki badań pozwolą udowodnić tezę, 
że miasta te w  swoich strategiach rozwoju nie posiadają zapisów odnoszących się 
bezpośrednio do kwestii spadku liczby ludności.

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWACH

Demografia zajmuje jedno z czołowych – obok m.in. bezrobocia i deficytu finansów 
publicznych – miejsc w rankingu najtrudniejszych problemów społeczno-ekonomicznych 
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nie tylko Polski, ale i świata (Mączyńska 2012). Istotnym zagrożeniem dla funkcjonowania 
samorządu terytorialnego są negatywne tendencje demograficzne. Prognozy ludnościowe 
pokazują niebezpieczeństwo wyludniania się niektórych regionów kraju, co z pewnością 
znacząco osłabi potencjał rozwojowy wielu JST (Narastające dysfunkcje, zasadnicze 
dylematy, konieczne działania. Raport o  stanie samorządności terytorialnej w  Polsce 
2013).

Z bezrobociem i deficytem finansów walczymy na wszystkich szczeblach od lat – a co 
z demografią? Poniższa tabela ukazuje skalę zmian liczby ludności pomiędzy rokiem 2011 
a rokiem 2035 (prognoza).

Tabela 1. Zmiana liczby ludności w miastach w województwach na przestrzeni lat 2011 – 2035

Wyszczególnienie
Liczba lud-

ności w roku 
2011

Prognoza na 
rok 2035

Różnica 
2035-2011

Procentowy 
stan liczby 
ludności 
w 2035 

w porównaniu 
do roku 2011

Procentowy 
spadek liczby 

ludności 
w 2035 

w stosunku 
do 2011

Łódzkie 2533681 2187993 -345688 86,36% -13,64%
Mazowieckie 5285604 5469490 183886 103,48% 3,48%
Małopolskie 3346796 3328741 -18055 99,46% -0,54%
Śląskie 4626357 4052187 -574170 87,59% -12,41%
Lubelskie 2171857 1871100 -300757 86,15% -13,85%
Podkarpackie 2128687 1992728 -135959 93,61% -6,39%
Podlaskie 1200982 1072279 -128703 89,28% -10,72%
Świętokrzyskie 1278116 1076858 -201258 84,25% -15,75%
Lubuskie 1023158 963580 -59578 94,18% -5,82%
Wielkopolskie 3455477 3393900 -61577 98,22% -1,78%
Zachodniopomorskie 1722739 1580093 -142646 91,72% -8,28%
Dolnośląskie 2916577 2614234 -302343 89,63% -10,37%
Opolskie 1013950 897082 -116868 88,47% -11,53%
Kujawsko-Pomorskie 2098370 1920526 -177844 91,52% -8,48%
Pomorskie 2283500 2262763 -20737 99,09% -0,91%
Warmińsko-Mazurskie 1452596 1309392 -143204 90,14% -9,86%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS.

Spadek liczby ludności oraz konsekwencje z  tym związane to zdaniem autora 
największe zagrożenie jakie czeka województwo śląskie – zagrożenie to jest tak wielkie, że 
nie powinno się czekać na pomoc w stworzeniu na terenie województwa Specjalnych Stref 
Demograficznych za kilka lat, ale powinno się już dziś podjąć wszelkie możliwe działania 
nakierowane na powstrzymanie tego negatywnego trendu, jakim jest wyludnianie 
się województwa śląskiego. Działania te powinno się rozpocząć od uświadomienia 
(jeśli jeszcze nie zdają sobie z  tego sprawy) władzom lokalnym (niższego szczebla niż 
województwa) zagrożenia jakie wystąpi na terenie ich jednostki samorządowej.

Artykuł głównie odnosił się będzie do poziomu miast na prawach powiatu 
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województwa śląskiego, ponieważ to one będą najbardziej dotknięte spadkiem liczby 
ludności do roku 2035. 

LUDNOŚĆ W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Dalsza część opracowania będzie obejmowała głównie zagadnienia spadku liczby 
ludności województwa śląskiego (miasta na prawach powiatu) i  strategicznemu 
przeciwdziałaniu temu trendowi.

 Poniżej zamieszczono tabelę obrazującą zmiany liczby ludności w  miastach 
na prawach powiatu w województwie śląskim na przestrzeni lat 2000 – 2035.

Tabela 2. Zmiana liczby ludności w miastach na prawach powiatu w województwie śląskim 
na przestrzeni lat 2000 – 20351

Wyszczególnienie

Liczba 
ludności 
w roku 
2000

Liczba 
ludności 
w roku 
2010

Różnica 
2010-2000

Prognoza 
na rok 2035

Różnica 
2035-2010

Procentowy 
spadek 
liczby 

ludności 
w 2035 

w stosunku 
do 2010

Powiat m. Bielsko-Biała 178139 174729 -3410 156632 -18097 -10,36%

Powiat m. Bytom 196448 182656 -13792 143671 -38985 -21,34%

Powiat m. Piekary Śląskie 61526 58426 -3100 50415 -8011 -13,71%

Powiat m. Częstochowa 250462 236646 -13816 193020 -43626 -18,44%

Powiat m. Gliwice 201423 192394 -9029 167938 -24456 -12,71%

Powiat m. Zabrze 197119 187268 -9851 150736 -36532 -19,51%

Powiat m. Chorzów 118861 112704 -6157 108328 -4376 -3,88%

Powiat m. Katowice 326943 305457 -21486 248455 -57002 -18,66%

Powiat m. Mysłowice 75761 75037 -724 68928 -6109 -8,14%

Powiat m. Ruda Śląska 152574 143363 -9211 121944 -21419 -14,94%

Powiat m. Siemianowice 
Śląskie 74952 70665 -4287 56879 -13786 -19,51%

Powiat m. Świętochłowice 56925 53999 -2926 44905 -9094 -16,84%

Powiat m. Jastrzębie-Zdrój 98795 93501 -5294 71558 -21943 -23,47%

Powiat m. Rybnik 143504 141757 -1747 129560 -12197 -8,60%

Powiat m. Żory 64271 62294 -1977 44093 -18201 -29,22%
Powiat m. Dąbrowa 
Górnicza 132725 127770 -4955 109803 -17967 -14,06%

Powiat m. Jaworzno 97467 95283 -2184 82199 -13084 -13,73%

Powiat m. Sosnowiec 234365 217690 -16675 160809 -56881 -26,13%

Powiat m. Tychy 133887 130044 -3843 101128 -28916 -22,24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS.

Dane zawarte w tabeli 2., są więc wielce niepokojące. Miasta na prawach powiatu 
w  województwie śląskim mają pomiędzy rokiem 2010 a  rokiem 2035 stracić 450 682 

1 Dane za lata 2000 i 2010 to dane o stałej liczbie zameldowanych na dzień 31 XII danego roku.
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mieszkańców. Ta liczba to prawie 17% obecnego stanu ludności tych miast. Największe 
procentowe spadki zanotują Żory (29,22%), Sosnowiec (26,13%), Jastrzębie Zdrój 
(23,47%), Tychy (22,24%) oraz Bytom (21,34%). Najmniejszy spadek liczby ludności 
pomiędzy rokiem 2010 a  2035 ma mieć miejsce w  Chorzowie (3,88%), Mysłowicach 
(8,14%) i Rybniku (8,60%).

Częstochowscy radni uchwałą z  dnia 18 października 2012 r. przyjęli program: 
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 
miasta Częstochowy w  latach 2012-2014”, co wiąże się z  dofinansowaniem leczenia 
niepłodności metodą In vitro. W  obliczu zamieszczonych w  tabeli 2., danych działania 
władz Częstochowy mające na celu podniesienie dzietności w tym mieście (skierowane 
do małżeństw zameldowanych na stałe w mieście przynajmniej od roku), pod względem 
strategicznym są jak najbardziej uzasadnione.2

Prognozy na rok 2035 to jeszcze nie stan faktyczny – te liczby mogą się zmienić, ale 
to właśnie na poziomie samorządowym powinna rozpocząć się dyskusja oraz działania 
nakierowane na zmniejszenie tak drastycznego spadku liczby ludności.

W obliczu tak dużego spadku liczby ludności każde działanie nakierowane na wzrost 
liczby mieszkańców tych miast jest uzasadnione, a nawet powinno stać się priorytetem 
aby w przyszłości ludność (a konkretnie jej brak) nie stała się większym zagrożeniem dla 
funkcjonowania niż np. kryzys gospodarczy, a województwo śląskie nie stało się regionem 
wymierającym (Kukliński 2011).

STRATEGIE WYBRANYCH MIAST

Bez ryzyka popełnienia dużego błędu można powiedzieć, że demografia jest dziś 
kluczowym elementem diagnozowania i  prognozowania społecznego. Jest również 
warunkiem formułowania trafnych programów i  decyzji politycznych (Szafraniec 2011). 
Depopulacja części regionów oraz osadnictwo w  obszarach metropolitalnych dużych 
miast może odgrywać istotną rolę przy kształtowaniu rozwoju społecznego w przyszłości 
(Biuro Projektowe UNDP w Polsce 2012).

Z  uwagi na powyższe w  dalszej części artykułu analizie poddane zostały strategie 
miast, które w  roku 2035 zanotują mniejszy niż 10% spadek liczby ludności oraz te 
notujące ponad 20% spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku 2010. W tabeli ujęto 
jedynie zapisy bezpośrednio odnoszące się do kwestii demograficznych - spowodowane 
to jest potrzebą ukazania istnienia w  strategiach zapisów bezpośrednio dotykających 
problemu, a nie tylko kwestii z tym problemem powiązanych.
W niniejszej ocenie przyjęto następującą skalę ocen:

+ Strategia rozwoju zawiera zapisy w omawianym aspekcie;
+/- Zapisy istnieją, ale wydają się być niewystarczające;
- Brak zapisów.

2 Na podobne kroki podejmują już inne miasta w Polsce – refundację In-vitro starano się wdrożyć w Łodzi 
i Gnieźnie.
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Tabela 3. Analiza Strategii Rozwoju wybranych miast na prawach powiatu w województwie śląskim pod 
kątem obecności zapisów bezpośrednio odnoszących się do kwestii demograficznych

Miasto: Żory
Strategia przyjęta w 2005 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +/-

Uzasadnienie:

W  celu generalnym Strategii opisuje się przyciąganie nowych 
mieszkańców. Dokument zawiera również zapisy nakierowane 
na przeciwdziałanie wyprowadzania się z Żor ludzi majętnych 
i  przedsiębiorczych, a  w  dalszej kolejności przyciąganie do 
miasta takich ludzi.

2. Analiza SWOT -

Uzasadnienie:

Duży potencjał demograficzny regionu ujęty jako szansa. Duży 
udział młodych ludzi w  strukturze demograficznej ujęty jako 
silna strona.
Mimo obecności zapisów bezpośrednio odnoszących się do 
demografii nadana została ocena ”-” podyktowane to jest roz-
bieżnością zapisów Strategii i prognoz demograficznych.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie: Główne problemy – emigracja młodzieży.

Podsumowanie: Wydaje się, że przy spadku liczby ludności do roku 2035 rzędu prawie 30% zapisów odnoszą-
cych się bezpośrednio do demografii jest jednak za mało. W celu generalnym strategii mowa jest o przyciąganiu 
nowych mieszkańców, ale w kierunkach przekonujemy się, że tyczy się to tylko ludzi majętnych i przedsiębior-
czych (czyli tych, których najtrudniej ”ściągnąć do miasta”) a  nie ogółem. W  analizie SWOT ujęto potencjał 
demograficzny regionu jako szansa, ale w słabych stronach i zagrożeniach brak jest wzmianek o zagrożeniu. 
Pod uwagę należy wziąć fakt uchwalenia strategii w  2005 roku, a  więc w  najbliższej przyszłości dokument 
powinien być aktualizowany. Być może w 2005 roku prognoza demograficzna dla Żor nie była aż tak niepoko-
jąca, co przyczyniło się do ograniczenia kwestii demograficznych w dokumencie.

Miasto: Sosnowiec 
Strategia przyjęta w 2007 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +/-

Uzasadnienie:
Priorytet B strategii jest powiązany z  demografią, ale brak 
jest zapisów bezpośrednio odnoszących się do wzrostu liczby 
mieszkańców w mieście.

2. Analiza SWOT +

Uzasadnienie:

W  słabych stronach wymienione są: pogarszająca się sytu-
acja demograficzna regionu, rosnąca liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym, starzenie się społeczeństwa oraz malejący 
przyrost naturalny.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +/-

Uzasadnienie:

W strategii znajduje się punkt: Sytuacja społeczna i demogra-
ficzna, gdzie dużo miejsca poświęcono kwestiom demogra-
fii, ale opisana w  tym punkcie jest głównie sytuacja na 2006 
r., brak jest w  tym miejscu patrzenia perspektywicznego. 
Jedyna wzmianka wspomina o  stopniowym starzeniu się 
społeczeństwa.

Podsumowanie: Strategia porusza kwestie demograficzne w sposób szerszy niż strategie innych miast. Kwestie 
demograficzne pośrednio są poruszone w jednym z priorytetów, szeroko opisane w słabych stronach i treści (ale 
tylko o sytuacji za rok 2006).
Jednakże powstaje w tym miejscu pytanie - czy są to zapisy wystarczające jak na ponad 26% spadek liczby lud-
ności? Zdaniem autora jednak nie do końca - brak jest w tej strategii patrzenia w przyszłość.

Miasto: Jastrzębie Zdrój
Strategia przyjęta w 2009 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii -
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Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT +

Uzasadnienie:

Jako słaba strona wymieniona została zmniejszająca się ilość 
mieszkańców miasta, w  tym odpływ młodych, zdolnych ludzi 
wyjeżdżających na studia bez perspektywy powrotu, a  jako 
zagrożenie proces starzenia się społeczeństwa. Jako zagrożenie 
została również potraktowana możliwość odpływu ludności do 
rodzinnych miejscowości po przejściu na emeryturę.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) -

Uzasadnienie: W opisie sytuacji miasta zauważa się tylko tendencję spadkową 
w liczbie mieszkańców.

Podsumowanie: W analizie SWOT dokumentu kwestie demograficzne zostały wyraźnie zarysowane. Cele i kie-
runki strategii nie obejmują jakichkolwiek zapisów odnoszących się do demografii, a w samej treści dokumentu 
notujemy tylko jedną wzmiankę. Strategia Jastrzębia Zdroju identyfikuje problemy demograficzne występujące 
na terenie miasta jednakże brak w dokumencie wyznaczonej ścieżki przeciwdziałania negatywnym trendom.

Miasto: Tychy
Strategia przyjęta w 2003 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT -

Uzasadnienie: W analizie SWOT w siłach mowa jest tylko o młodej społecz-
ności lokalnej.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) -

Uzasadnienie: We wstępie do strategii odnotować można drobną wzmiankę 
o dużej ilości młodych ludzi w mieście.

Podsumowanie: Na wstępie warto nadmienić, iż dokument został przyjęty w 2003 roku więc prawdopodobnie 
trwają już prace nad jego aktualizacją. Strategia, poza drobnymi wzmiankami, nie porusza kwestii demograficz-
nych i wyzwań stojących przed Tychami. Prawdopodobnie jest to spowodowane uchwaleniem strategii w 2003 
roku i lepszą kondycją demograficzną miasta w tym okresie. Aktualizacja strategii powinna już w dużej mierze 
obejmować zagadnienia spadku liczby ludności w mieście w najbliższych latach.

Miasto: Bytom
Strategia przyjęta w 2009 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT +/-

Uzasadnienie:
W słabościach I priorytetu ujęta została mała liczba placówek 
opieki nad osobami przewlekle chorymi w  obliczu postępują-
cego procesu starzenia się ludności miasta.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie:
Strategia opisuje zatrzymanie procesu depopulacji, a  szcze-
gólnie odpływu ludzi młodych do innych miast (w  elemencie 
mieszkaniowym). 

Podsumowanie: Brak zapisów odnoszących się do demografii w  celach i  kierunkach strategii. Dokument 
porusza kwestie starzenia się ludności miasta w analizie SWOT, ale tylko w kontekście małej liczby placówek 
opieki nad osobami starszymi. Na plus tej strategii przemawiają zapisy wprost mówiące o zatrzymaniu procesu 
depopulacji, a szczególnie odpływu ludzi młodych do innych miast (choć są to zapisy odnoszące się do tkanki 
mieszkaniowej, to jednak problem został sformułowany wprost).

Miasto: Rybnik 
Strategia przyjęta w 2005 r. Ocena
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1. Cele i kierunki strategii -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT +/-

Uzasadnienie:
W dokumencie opisuje się duży udział ludzi młodych w ogólnej 
liczbie mieszkańców Rybnika w porównaniu do innych śląskich 
ośrodków, co daje duże możliwości rozwojowe.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie:

W diagnozie znajduje się punkt „Potencjał społeczny”, w  tym 
punkcie ujęta została tendencji spadkowa w  liczbie ludności. 
Niestety prognozy przedstawione są tylko do roku 2015, brak 
jest dłuższej perspektywy czasowej.

Podsumowanie: Rybnik nie jest w takim stopniu zagrożony spadkiem liczby ludności jak wcześniej omawiane 
miasta, mimo to w strategii znajduje się zapis bezpośrednio mówiący o spadku liczby ludności w tym mieście. 
Dokument nie zawiera zapisów o demografii w celach i kierunkach. Być może jest to spowodowane przyjęciem 
strategii w 2005 roku i mniejszym zagrożeniem spadkiem liczby ludności.

Miasto: Mysłowice
Strategia przyjęta w 2004 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +

W  strategicznych kierunkach rozwoju znajduje się punk 
„Wysoka jakość warunków zamieszkania w  mieście” gdzie 
mowa jest o spadku liczby ludności w całym regionie i o wzro-
ście atrakcyjności Mysłowic dla mieszkańców:
„Drugim ze strategicznych kierunków rozwoju Mysłowic, 
w perspektywie prognozowanego spadku zaludnienia w całym 
regionie, jest doprowadzenie do zasadniczej zmiany wizerunku 
miasta, z naciskiem na jakość warunków zamieszkania i atrak-
cyjność miasta dla budownictwa mieszkaniowego.”

Uzasadnienie:
Również w  celach cząstkowych znajduje się punkt odnoszący 
się bezpośrednio do przeciwdziałania negatywnym tendencjom 
demograficznym:
G.1. Przeciwdziałanie spadkowi liczby mieszkańców.

2. Analiza SWOT -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie:

W diagnozie strategicznej w punkcie dot. Gospodarki i budżetu 
znajduje się punkt 4: „Prognozowany spadek liczby mieszkań-
ców (do ok. 65 tys. w roku 2030) oraz demograficznego starze-
nia się ludności…”.

Podsumowanie: Strategia mimo uchwalenia w 2004 roku opisuje tendencje demograficzne miasta i  regionu 
oraz wprost zawiera punkt odnoszący się do przeciwdziałania spadkowi liczby mieszkańców. W diagnozie stra-
tegicznej znajduje się prognoza aż do roku 2030.
Na całościową ocenę dokumentu ma wpływ brak konkretnych działań odnoszących się do demografii 
w  punkcie: Programy służące realizacji strategii rozwoju. Mimo prognozowanego mniejszego spadku liczby 
ludności niż inne miasta województwa śląskiego strategia zawiera znaczną liczbę zapisów bezpośrednio nakie-
rowanych na sytuację demograficzną miasta.

Miasto: Chorzów
Strategia przyjęta w 1999 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +
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Uzasadnienie:

W „Priorytecie strategicznym - Zasoby mieszkaniowe i estetyka 
otoczenia” ujęty jest zapis o kwestiach demograficznych, choć 
opiera się na poprawie tkanki mieszkaniowej co ma przyczynić 
się do zatrzymania odpływu mieszkańców z miasta: „Poprawa 
sytuacji mieszkaniowej ma decydujące znaczenie na powstrzy-
manie migracji ludności z Chorzowa i  powinna się przyczynić 
do odwrócenia tego niekorzystnego zjawiska.”

2. Analiza SWOT +

Uzasadnienie:

W  słabych stronach znajdują się 2 punkty odnoszące się do 
demografii:
-Ujemny przyrost naturalny i starzenie się mieszkańców.
-Stała tendencja obniżania się liczby mieszkańców.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

Podsumowanie: Strategia Rozwoju Miasta Chorzów jest najstarszą z  analizowanych Strategii, a  mimo to 
zawiera zapisy odnoszące się do demografii. Zaktualizowana Strategia powinna już w większym stopniu poru-
szać kwestie spadku liczby ludności miasta. W dokumencie opisane zostało działanie mające na celu powstrzy-
manie migracji z miasta.

Źródło: Opracowanie własne.

W  większości analizowanych dokumentów znajdują się wzmianki dotykające 
bezpośrednio kwestii demograficznych, co nie potwierdza tezy zawartej we wstępie 
artykułu. W strategiach znajdujemy wiele zapisów odnoszących się do przeciwdziałania 
spadkowi liczby ludności, ale wynikają one z  innych działań. Większość strategii 
identyfikuje problemy demograficzne występujące na terenie miast, jednakże brak 
w dokumentach patrzenia w przyszłość i brak jest wyznaczonej ścieżki przeciwdziałania 
negatywnym trendom (fakt ten może w pewnym stopniu wynikać z przyjęcia większości 
strategii przed ponad 8 laty, kiedy tendencje ludnościowe nie były tak niepokojące).

WNIOSKI

Trzeba podkreślić, że jak dotychczas, nie znaleziono w  Europie idealnej formuły 
polityki ludnościowej, która gwarantowałaby nieprzerwanie stabilną, dostatecznie 
wysoką liczbę urodzeń (Jóźwiak J., 2012), ale w obecnej sytuacji naszego regionu, każde 
działania skierowane na wzrost liczby urodzeń są na wagę złota. Dlatego też, mała liczba 
zapisów dotyczących kwestii demograficznych, w dokumentach strategicznych miast na 
prawach powiatu województwa śląskiego, jest wysoce niepokojąca.

Prawdą jest to, że skuteczność działań władz publicznych skierowanych bezpośrednio 
na przyciąganie mieszkańców jest ograniczona, a  saldo migracyjne zależy od innych 
działań, niezależnych bezpośrednio od władz samorządowych (Raport końcowy – 
Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w  kontekście zachodzących 
procesów demograficznych). Wprawdzie nie na wszystkie przyczyny spadku liczby 
urodzeń region (państwo czy konkretne miasto) ma wpływ, jednakże w tych, w których 
może podjąć jakiekolwiek działania powinien to zrobić.

Wobec trendów demograficznych, które są widoczne w  naszym kraju jednym 
z  ważniejszych zasobów w  przyszłości będą ludzie – warto już dziś zainwestować 
w naszym regionie w ”ludzi”, aby w przyszłości zbierać plony dzisiejszych działań.
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