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Szanowni Państwo,

Rozwój regionalny jest procesem, który wymaga ciągłej refl eksji i spojrzenia na jego przebieg, zmie-
niające się uwarunkowania oraz rezultaty. Konieczność pogłębionej refl eksji wynika przede wszystkim 
z faktu osadzenia procesu rozwoju w rzeczywistości nie tylko ekonomicznej, ale także społecznej, 
spojrzenia na dynamikę i konkurencyjność regionów przez pryzmat nie tylko ilościowego wzrostu, 
ale także rozwoju jakościowego i strukturalnego, odczuwanego przez mieszkańców i znajdującego 
odzwierciedlenie na przykład w poziomie ich życia. 

Model polityki rozwoju jest ostatnio przedmiotem intensywnej debaty. W jej toku zwraca się szcze-
gólną uwagę na rolę i wagę czynników rozwoju, czyli – szerzej mówiąc – uwarunkowań wpływających 
na tempo i charakter rozwoju poszczególnych regionów. Pojawiają się głosy o znaczącej roli nie tylko 
tzw. czynników egzogenicznych – inwestycji czy transferów, a bardziej uwarunkowań endogenicznych 
– obejmujących zasoby wewnętrzne regionów – kapitał technologiczny i społeczny czy specyfi kę każ-
dego z regionów. Zmiana akcentów znajduje odbicie w przygotowywanych dokumentach strategicz-
nych, a szerzej w otoczeniu prawnym modelu polityki rozwoju.

Prezentowane wydanie „Małopolskich Studiów Regionalnych” stara się przedstawić Państwu zróżnico-
wane głosy w tej dyskusji, szczególnie w odniesieniu do dokumentów szczebla zarówno unijnego, jak 
i krajowego i regionalnego. Trwają prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, dokumentem 
wspólnym rządu i województw, w którego założeniu oba szczeble administracji są partnerami i uczest-
nikami polityki rozwoju. Prezentowana publikacja zawiera ekspercki głos w dyskusji nad Strategią. 
Polecam także opracowanie obejmujące refl eksję na temat wzajemnej relacji między planowaniem na 
poziomie krajowym a planami wojewódzkimi – zarówno w zakresie programowania strategicznego, 
jak i planów zagospodarowania przestrzennego. Istotne jest też uchwycenie zmian w zakresie rozwią-
zań prawnych dotyczących polityki regionalnej w Polsce. W końcu szczególnie cenna jest perspektywa 
przyszłości polityki spójności UE na lata po 2013 roku, nad którą prace inspirowane są przez Komisję 
Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zakres bieżącego wydania „Małopolskich Studiów Regionalnych” stanowi zatem szerokie tło do po-
głębionej myśli na temat polityki rozwoju w zakresie celów, instrumentów, a także podmiotów uczest-
niczących w jej wdrażaniu. Refl eksja taka jest szczególnie pożądana w kontekście przygotowań do 
polskiej prezydencji w UE w roku 2011. Może się ona stać motywacją do wypracowywania szczegóło-
wych stanowisk polskich województw w oparciu o ich bogate już doświadczenia w zakresie wdrażania 
polityki rozwoju regionów.

Gorąco zachęcam do lektury,

ROMAN CIEPIELA 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
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Wprowadzenie

Do roku 2006 dokumentem będącym podstawą dla pro-
gramowania polityki regionalnej w Polsce w średnim ho-

ryzoncie strategicznym była Narodowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego (2001-2006). Została ona wprowadzona do po-
rządku prawnego ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o wspieraniu 
rozwoju regionalnego1. Jednak ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju2 zniosła obowiązek 
przygotowywania tego typu dokumentu strategicznego. Zasa-
dy rozwoju regionalnego oraz główne cele i kierunki rozwoju 
Polski w wymiarze terytorialnym wyznaczyła Strategia Rozwoju 
Kraju 2007-20153. Została ona przyjęta przez rząd 29 listopa-
da 2006 r., ale wbrew ustawie o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (art. 11) nie została uchwalona w trybie ustawy, co ob-
niża rangę tego dokumentu. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 w niewystarczający spo-
sób określa cele polityki regionalnej państwa, a zwłaszcza nie 
uzasadnia potrzeby interwencji terytorialnej rządu z punktu wi-
dzenia interesów całego państwa. W niewystarczającym stopniu 
różnicuje instrumenty wsparcia w zależności od specyfi cznych 
problemów regionalnych. Strategia Rozwoju Kraju przepisuje 
wybrane działania realizowane przez 16 programów opera-
cyjnych europejskiej polityki regionalnej. Oznacza to, że obok 
rządowego programu rozwoju województw wschodnich Polski 
propozycja konkretnych działań polityki regionalnej państwa 
została ograniczona faktycznie do polityki realizowanej przez 
16 samorządowych programów rozwoju regionalnego. Jedno-
cześnie praktyka wskazuje na to, że ww. programy regionalne 
powstawały pod wyraźnym wpływem administracji rządowej, 
a rządowe dokumenty strategiczne powstające w ramach unij-
nej polityki spójności służyły bardziej odgórnemu sterowaniu 

*  Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Spraw Publicznych.
1 Por. Dz.U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm. 
2 Dz.U. Nr 227, poz. 1658. 
3 Por. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Re-

gionalnego, Warszawa 2006. 

Jaki model polityki regionalnej w Polsce? 
Głos w dyskusji o Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego

DR TOMASZ GRZEGORZ GROSSE *

działaniami samorządów województw niż negocjowaniu polityki 
regionalnej państwa między stroną rządową i województwami. 

Między innymi za sprawą tych ułomności Strategii Rozwoju Kra-
ju oraz braku średniookresowej strategii regionalnej państwa 
polityka państwa wobec województw nie była skierowana na 
strategiczne obszary interwencji wyznaczane przez uwarun-
kowania przestrzenne, a kontrakty wojewódzkie zostały ogra-
niczone do funkcji pomocniczej wobec polityki UE. Biorąc to 
pod uwagę, jednym z istotnych wyzwań na przyszłość jest przy-
wrócenie strategicznego dokumentu określającego politykę re-
gionalną państwa w perspektywie średniookresowej4. W roku 
2008 polski rząd podjął decyzję o przywróceniu dokumentu 
strategicznego w zakresie polityki regionalnej państwa i przyjął 
dla niego nazwę Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego5. Su-
geruje to związek ze Strategią Rozwoju Kraju oraz chęć zwięk-
szenia roli krajowej polityki rozwoju (w porównaniu do działań 
polityki spójności). 

W dyskusji na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalne-
go jednym z najważniejszych pytań jest to, czy powinna być to 
strategia rządu, czy też wspólny dokument rządu i samorzą-
dów województw? Dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
to, że dokumenty strategiczne w zakresie polityki regionalnej 
państwa, choć są formalnie określane jako wspólne dokumen-
ty rządu i regionów, to faktycznie są raczej przykładem polityki 
rządu sterującej działaniami samorządów województw. Dysku-
sja o KSRR jest więc okazją do dużo poważniejszej refl eksji na 
temat docelowego modelu polityki regionalnej w Polsce. 

4 Por. wcześniej na ten temat: T.G. Grosse (2007): Narodowa Stra-

tegia Rozwoju Regionalnego i kontrakty wojewódzkie: czy są jeszcze 

potrzebne? Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 7-19.
5 Por. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z wdrożeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
ności, art. 6 (Dz.U. nr 216, poz. 1370).
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Dwa modele polityki regionalnej państwa

Organizacja polityki regionalnej w Polsce dokonuje się w ra-
mach unitarnego ustroju administracyjnego i w ramach przyjęte-
go trójszczeblowego systemu samorządu terytorialnego. Choć 
wspomniane warunki silnie determinują możliwości kształto-
wania systemu polityki regionalnej, istnieje nadal stosunkowo 
duże pole swobody decyzyjnej. Należy założyć, że możliwe 
są m.in. rozwiązania mniej lub bardziej scentralizowane. Dla 
uproszczenia proponuję rozważenie dwóch modeli polityki re-
gionalnej. W modelu scentralizowanym samorządowe władze 
regionalne mają ograniczone kompetencje i niewystarczające 
fundusze własne dla realizowania autonomicznej wobec rządu 
polityki rozwoju. Polityka spójności UE, choć oferuje fundusze 
wykorzystywane w programach regionalnych, jest jednak orga-
nizowana w sposób scentralizowany, tj. przy zachowaniu naj-
ważniejszych decyzji dla administracji rządowej. Na podobnej 
zasadzie funkcjonują krajowe mechanizmy polityki regionalnej, 
na przykład kontrakty wojewódzkie. W rezultacie programy 
regionalne (unijne lub wewnątrzkrajowe) nie są negocjowane 
z władzami samorządowymi, a jedynie powierzane im do im-
plementacji. Oznacza to, że polityka regionalna państwa nie 
jest realizowana przy współpracy równoważnych partnerów, 
ale faktycznie przez rząd przy pomocy organizacyjnej samorzą-
dów województw. Natomiast w modelu zdecentralizowanym 
segment samorządowej polityki regionalnej jest zdecydowanie 
silniejszy. Wyrazem tego są większe kompetencje samorządów 
województw oraz odpowiednie środki własne województw, 
które pozwalają na prowadzenie samodzielnych strategicznych 

działań inwestycyjnych. Polityka regionalna państwa jest efek-
tem autentycznych negocjacji między dwoma autonomiczny-
mi podmiotami, których głównym instrumentem są kontrakty 
wojewódzkie lub uzgodnienia dotyczące zakresu decentralizacji 
zarządzania polityką spójności UE. 

W obu opisanych modelach dla realizowania polityki regionalnej 
państwa przydatna jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalne-
go, choć może pełnić zasadniczo odmienne funkcje. W przypad-
ku systemu bardziej scentralizowanego służy ona sterowaniu 
działaniami samorządów województw przez rząd. W modelu 
zdecentralizowanym wspomniana strategia jest przede wszyst-
kim dokumentem polityki regionalnej rządu – porównywalnym 
ze strategiami rozwoju województw. Stanowi więc podstawę 
dla podjęcia negocjacji między rządem i regionami dotyczącymi 
ostatecznego kształtu polityki regionalnej państwa realizowanej 
w poszczególnych województwach. Powinna określać najważ-
niejsze zasady wsparcia rządu w regionach, a także strategiczne 
cele interwencji przestrzennej rządu. Zamiast sterować działa-
niami samorządów województw KSRR ma przede wszystkim ko-
ordynować działania poszczególnych ministrów w regionach. 

Należy zauważyć, że zarówno koncepcja Narodowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego obowiązująca w okresie 2001-2006, 
jak również późniejsza Strategia Rozwoju Kraju nawiązywały 
przede wszystkim do rozwiązań modelu scentralizowanego. 
Jak w tym kontekście można ocenić założenia obecnego rzą-
du wobec Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego? Pewne 
światło w tej sprawie rzuca dokument przygotowany w Mini-
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sterstwie Rozwoju Regionalnego, zatytułowany „Założenia sys-
temu zarządzania rozwojem Polski”6. Wspomniany dokument 
podkreśla, że KSRR powinna obowiązywać wszystkie resorty 
i ukierunkowywać oraz koordynować działania sektorowe ma-
jące wpływ na rozwój regionalny państwa7. Takie założenie jest 
zgodne z rozumieniem funkcji Strategii w modelu zdecentra-
lizowanym. Jednak kilka zdań dalej dokument rządu wymienia 
jako zasadnicze zadanie KSRR: „określenie priorytetów, jakimi 

powinny kierować się samorządy województw w formułowaniu 

swoich polityk rozwoju regionów, które mają być fi nansowane 

w ramach regionalnych programów operacyjnych”. Takie stwier-
dzenie przesuwa omawiany dokument w kierunku logiki modelu 
scentralizowanego, w ramach którego Krajowa Strategia Roz-
woju Regionalnego służy do sterowania przez rząd działaniami 
podejmowanymi przez samorządy województw. Można rów-
nież zauważyć, że silna rola polityki spójności w systemie poli-
tyki regionalnej w Polsce wiąże się z tendencją do centralizacji 
modelu polityki regionalnej. Można prognozować, że tak długo, 
jak nie powstaną silne instrumenty krajowej polityki regionalnej, 
a także samorządy województw nie zostaną wzmocnione pod 
względem kompetencyjnym i fi nansowym, trudno będzie zmie-
nić ten model w stronę zdecentralizowanego. 

Dylematy polityki regionalnej państwa 

Kontynuując rozważania nad kierunkiem prac programowych 
nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, warto rozważyć 
kluczowe zagadnienia dotyczące sposobu rozumienia polityki 
regionalnej państwa. Czy tego typu pojęcie jest nadal niezbęd-
ne, a może lepiej posługiwać się określeniem polityki regionalnej 
rządu i samorządowej polityki regionalnej? Jak w takim razie na-
zywać współpracę tych dwóch stron w zakresie rozwoju regio-
nalnego? Zastanawiając się nad przyszłością polityki regionalnej 
państwa, można sformułować pięć głównych dylematów. Od-
powiedź na te dylematy ma zasadnicze znaczenie dla określenia 
defi nicji polityki regionalnej państwa, zakresu jej oddziaływania, 
a także może ułatwić wskazanie jej najważniejszych zasad i celów 
interwencji. Ma to tym samym zasadnicze znaczenie dla kształ-
towania zawartości Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

1. Czy polityka regionalna państwa to polityka regionalna rządu? 

Jednym z głównych dylematów polityki regionalnej państwa jest 
to, czy ma być to polityka regionalna rządu, której zadania mogą 
być realizowane w wyniku współpracy administracji rządowej 
z samorządami terytorialnymi, na przykład poprzez powierzanie 
zadań rządowych do realizacji przez podmioty samorządowe? 
A może jest to suma wszystkich działań rozwojowych w regio-
nach podejmowanych przez wszystkie jednostki administracji 
publicznej, zarówno rządowe, jak również samorządów teryto-
rialnych? Czy też powinna być to wspólna polityka, która zawie-
ra tylko te działania, które są wynikiem strategicznej współpracy 
między rządem i samorządami terytorialnymi (w szczególności 
między rządem reprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego i samorządami terytorialnymi reprezentowanymi 
przez samorządy województw)? 

6 Por. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2008 r. 

7 Por. Ibidem, s. 50. 

Wydaje się, że polityka regionalna państwa powinna być wspólną 
polityką regionalną rządu i samorządów województw. Oznacza 
to współpracę w zakresie programowania i realizacji tej polityki 
między rządem i województwami. Obok tak rozumianej polityki 
regionalnej państwa mogą funkcjonować osobne działania rządu 
lub regionów mające znaczenie dla rozwoju regionalnego, nie-
będące jednak częścią polityki regionalnej państwa. 

Zasady i najważniejsze cele współpracy rządu i samorządów tery-
torialnych w ramach polityki regionalnej państwa powinny zostać 
zawarte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, a szczegó-
łowe przedsięwzięcia powinny być realizowane w następstwie 
negocjacji programowych i fi nansowych między stroną rządową 
(reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego) a sa-
morządową (pod przewodnictwem Marszałka Województwa). 
Istotne znaczenie ma to, aby polityka regionalna państwa była 
tworzona przy zachowaniu najważniejszych zasad modelu zde-
centralizowanego polityki regionalnej. Oznacza to, że musi się 
ona opierać nie na narzucaniu celów rządowych samorządom 
województw, ale na partnerskim porozumieniu, w którym cele 
rządowe mogą być wykonywane przez samorządy województw 
pod warunkiem uzgodnienia warunków fi nansowych, a zwłasz-
cza zakresu fi nansowego wsparcia ze strony budżetu państwa. 
Ponadto, polityka regionalna państwa powinna także wspierać 
realizację celów samorządowej polityki regionalnej pod warun-
kiem zgodności z zasadami i celami określonymi w Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego. 

Choć polityka regionalna państwa wymaga porozumienia mię-
dzy rządem a regionami, to jej ramy instytucjonalne i instru-
menty powinny być przygotowane przez rząd. Powinna być ona 
również w największym stopniu fi nansowana z budżetu państwa, 
choć samorządy mogą, a nawet powinny, współfi nansować część 
priorytetów. Oznacza to w praktyce, że rząd musi przygotować 
odpowiednie instytucje dla tej polityki (np. kontrakty, programy 
itp.), koordynować zasadnicze prace programowe, zabezpieczyć 
główne środki fi nansowe itp. 

W zakresie programowym podstawą dla realizacji polityki re-
gionalnej państwa powinna być z jednej strony KSRR, a z drugiej 
wojewódzkie strategie rozwoju. Krajowa Strategia Rozwoju Re-
gionalnego pełni funkcje ramowe dla określenia głównych zasad 
i celów negocjowania polityki regionalnej państwa między rzą-
dem i samorządami terytorialnymi. Wspomniana strategia, choć 
powinna być konsultowana z samorządami województw, byłaby 
przyjęta przez rząd i powinna odzwierciedlać przede wszystkim 
rządowe podejście do celów polityki regionalnej państwa. 

2. Czy polityka regionalna państwa powinna być faktycznie ograni-

czona do realizacji polityki spójności UE? Czy powinna realizować 

wspólnie cele i kierunki polityki unijnej i krajowej polityki regional-

nej, czy też powinna być całkowicie niezależna od polityki spójno-

ści UE? 

Jak się wydaje, z uwagi na dominację polityki spójności UE w dzia-
łaniach rozwojowych w Polsce duże znaczenie miałoby wyod-
rębnienie i wzmocnienie działań krajowych na rzecz rozwoju 
regionalnego. Chodzi zwłaszcza o niezależne od europejskich 
instrumenty i linie fi nansowania. Autorzy jednego z dokumen-
tów rządowych przygotowującego założenia dla Krajowej Stra-
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tegii Rozwoju Regionalnego8 wskazują na potrzebę systemowej 
„emancypacji” polityki krajowej oraz rozluźnienia relacji pod-
porządkowania celów krajowych celom europejskiej polityki 
regionalnej. Jak wcześniej wspomniałem, proponowana nazwa 
dla nowej średniookresowej strategii polityki regionalnej pań-
stwa to Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Wspomniana 
nazwa odnosi się do najważniejszego obecnie dokumentu stra-
tegicznego w zakresie polityki rozwoju w Polsce, tj. Strategii 
Rozwoju Kraju9. Jednocześnie podkreśla znaczenie krajowych 
działań rozwojowych w polityce regionalnej państwa, a więc 
autonomicznych względem polityk unijnych. Warto jednak za-
uważyć, że polityka regionalna państwa zgodnie z unijną zasadą 
subsydiarności może być wspierana przez działania programów 
regionalnych UE. Chodzi jednak o to, aby przywrócić tym dzia-
łaniom ich rolę subsydiarną, a więc nie zastępującą krajową po-
litykę regionalną, jak to ma miejsce obecnie. 

3. Kolejnym dylematem jest kwestia zakresu celów polityki regio-

nalnej państwa. Skoro zasadnicze znaczenie dla ich formułowa-

nia ma mieć rząd, czy powinny to być cele istotne dla pobudzania 

rozwoju całego kraju i realizowania innych polityk państwa (np. 

sektorowych, działań antykryzysowych itp.)? Czy też raczej powin-

ny zmierzać do wspierania regionów i celów rozwojowych projek-

towanych przez samorządy województw? 

Jak się wydaje, polityka regionalna państwa powinna realizować 
oba te kierunki działania. Przede wszystkim powinna bezpośred-
nio wspierać rozwój regionów. Zarówno w zakresie celów, któ-
re rząd uzna jako ważne z punktu widzenia całości kraju (a więc 
nie tylko samego regionu), jak również może wspierać cele 
rozwojowe proponowane przez same samorządy województw. 
Do tego potrzebne są instytucje umożliwiające negocjacje pro-
gramowe i fi nansowe między rządem a samorządami regionów, 
a także klarowne reguły prowadzenia tych negocjacji, łącznie 
z zasadami i celami polityki regionalnej państwa, które powinny 
zostać określone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 
Ponadto, polityka regionalna państwa powinna umożliwiać re-
alizację strategicznych działań w zakresie innych obszarów prac 
rządowych, które mogą mieć skutki dla rozwoju regionalnego 
lub powinny być wdrażane przy współpracy z samorządami wo-
jewództw. 

4. Następny dylemat dotyczy tego, czy podstawowym celem polity-

ki regionalnej państwa powinno być dążenie do podniesienia kon-

kurencyjności regionów i całego kraju, zwłaszcza na arenie mię-

dzynarodowej, czy też raczej wyrównywanie szans rozwojowych, 

a więc pomoc dla regionów słabiej rozwijających się? 

Wspomniany dylemat jest wielokrotnie przytaczany w doku-
mentach dotyczących prac nad nową koncepcją polityki re-
gionalnej państwa oraz projektem Krajowej Strategii Rozwoju 

8 Por. Tezy i założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Nowa 

koncepcja polityki regionalnej, wersja 2, Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, Warszawa 2008, s. 11. 

9 Por. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, Warszawa 2006. 

Regionalnego10. Strategia Rozwoju Kraju w części dotyczącej 
rozwoju regionalnego i podniesienia spójności terytorialnej 
(priorytet 6) łączy oba cele rozwojowe. Podkreśla potrzebę 
jednoczesnego tworzenia warunków dla rozwoju konkurencyj-
ności wszystkich regionów z dążeniami do wyrównywania szans 
rozwojowych województw i spójności społecznej, ekonomicz-
nej i terytorialnej kraju11. Jest to ważna wskazówka dla dalszych 
prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego i oznacza to, 
że oba wspomniane cele powinny być realizowane łącznie. 

Istnieją również poważne argumenty merytoryczne, które uza-
sadniają takie stanowisko. Przede wszystkim z punktu widzenia 
polityki regionalnej państwa ryzykowne jest dążenie do podziału 
celów i instrumentów polityki regionalnej wobec województw 
najsilniejszych i najsłabiej rozwijających się. Może to bowiem pro-
wadzić do dychotomii instrumentów politycznych, na przykład 
zorientowanych na rozwój konkurencyjnej gospodarki wobec 
obszarów określanych jako „lokomotywy wzrostu” oraz skiero-
wanych na wsparcie tradycyjnych sektorów w województwach 
słabiej rozwijających się. W konsekwencji może to utrwalić 
dualizm rozwoju gospodarczego między tymi regionami i utrud-
nić osiąganie spójności wewnątrz kraju. Podwyższanie konku-
rencyjności regionalnej dotyczy nie tylko regionów najsilniej-
szych, ale może (i powinno być) realizowane także wobec tych 
najsłabszych. Oznacza to, że cel konkurencyjności regionalnej 
powinien być celem horyzontalnym i odnosić się do wszystkich 
województw. W ten sposób będzie również pełnił istotną rolę 
dla zwiększania spójności i wyrównywania poziomu rozwoju 
między poszczególnymi województwami. Jednocześnie polityka 
regionalna państwa powinna wspierać rozwiązywanie szczegól-
nych problemów rozwojowych określonych województw, któ-
re są dla nich barierami postępu lub odpowiadają za utrwalone 
dysproporcje gospodarcze i społeczne w Polsce. W ten sposób 
strategiczna interwencja polityki regionalnej państwa służyć 
może wyrównywaniu poziomu rozwoju, jak również usuwaniu 
barier dla podwyższenia regionalnej konkurencyjności. Warto 
jednocześnie zauważyć, że obszarami strategicznej interwencji 
polityki państwa mogą być zarówno najsłabsze, jak również te 
najlepiej rozwijające się województwa. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy zauważyć, że 
projektując główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regional-
nego, należy dążyć do łączenia w każdym spośród nich działań 
zorientowanych na podwyższanie konkurencyjności z wyrów-
nawczymi. W ramach poszczególnych celów należy także ela-
stycznie łączyć działania skierowane do najlepszych i najsłab-
szych województw. Wreszcie, Strategia nie powinna dzielić 
celów między regiony najsłabiej i najlepiej rozwijające się. 

5. Ostatni dylemat dotyczy sposobu projektowania celów polityki 

regionalnej państwa. Czy powinny mieć one charakter horyzontal-

ny, czy też punktowy, skierowany do wybranej grupy województw 

w zależności od ich specyfi cznych problemów rozwojowych? 

10 Por. Tezy i założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Nowa 

koncepcja polityki regionalnej, s. 33-36; Nowa Koncepcja Polityki Re-

gionalnej, Raport podsumowujący wyniki badania ankietowego, Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 14-16, 35-
38. 

11 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, s. 73.
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Warto w tym miejscu zauważyć, że jednym z głównych zarzu-
tów stawianych wobec poprzedniej średniookresowej strategii 
regionalnej państwa (tj. Narodowej Strategii Rozwoju Regional-
nego 2001-2006) było to, że w istocie jej cele miały charak-
ter horyzontalny12. Były więc adresowane do wszystkich wo-
jewództw, bez wystarczającego przestrzennego różnicowania 
interwencji państwa. Jak się wydaje, w nowej strategii polityki 
regionalnej państwa należy naprawić ten błąd. Oznacza to, że 
cele tej strategii powinny umożliwiać zróżnicowanie interwen-
cji państwa w poszczególnych województwach w zależności od 
specyfi cznych uwarunkowań regionalnych. Warto zauważyć, że 
zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju niektóre cele mogą mieć 
w dalszym ciągu charakter horyzontalny, np. związany z two-
rzeniem warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich 
regionów13. Jednak nie powinno to uniemożliwiać elastycznego 
różnicowania instrumentów pomocy, także w ramach takich 
celów odnoszących się do wszystkich regionów. Ponadto, inne 
cele powinny w większym stopniu umożliwiać różnicowanie 
przestrzenne wsparcia polityki regionalnej państwa. 

Defi nicja i zakres polityki regionalnej państwa

W obecnym systemie prawnym oraz w świetle obowiązujących 
dokumentów strategicznych nie ma spójnej i klarownej defi nicji 
polityki regionalnej państwa. Ustawa o zasadach prowadzenia 

12 Por. T.G. Grosse (2007): Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

i kontrakty wojewódzkie…

13 Por. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, s. 73. 

polityki rozwoju14 przedstawia defi nicję polityki rozwoju (a nie 
polityki regionalnej państwa) (art. 2). Przez taką politykę ro-
zumie zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kra-
ju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Takie 
działania polityki rozwoju mogą być podejmowane zarówno 
w skali kraju, jak również regionalnej i lokalnej. Defi nicji polityki 
regionalnej w zasadzie nie ma również w Strategii Rozwoju Kra-
ju 2007-2015. Wskazano jedynie na najważniejsze cele tej poli-
tyki, jakimi są: (1) poprawianie konkurencyjności gospodarczej 
regionów, (2) wyrównywanie szans rozwojowych województw 
oraz (3) sprzyjanie spójności ekonomiczno-społecznej i teryto-
rialnej15. 

Na podstawie wcześniejszych rozważań na temat dylematów 
polityki regionalnej państwa proponuję bardziej precyzyjną de-
fi nicję: 

Polityka regionalna państwa to strategiczne działania podej-

mowane z inicjatywy rządu we współpracy z samorządami 

województw oraz innymi podmiotami władz samorządowych, 

które mają na celu poprawianie konkurencyjności gospodar-

czej wszystkich regionów, wyrównywanie szans rozwojowych 

regionów oraz dążenie do spójności ekonomiczno-społecznej 

i terytorialnej w skali kraju i poszczególnych województw. 

14 Dz.U. Nr 227, poz. 1658. 
15 Por. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, s. 73. 
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Duże znaczenie dla przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego ma określenie zakresu polityki regionalnej pań-
stwa. W szczególności jest to ważne dla właściwego określe-
nia celów, które mogą być realizowane w ramach tej Strategii. 
Biorąc pod uwagę wcześniejsze uwagi na temat dylematów pro-
gramowania polityki regionalnej państwa, można wskazać cztery 
sytuacje, które wyznaczają zakres tej polityki. 

(1) Wspieranie takich celów rozwoju regionalnego, które 
są istotne dla rozwoju całego kraju, zwłaszcza w skali mię-
dzynarodowej. Obejmuje to pomoc dla najwyżej rozwijających 
się obszarów kraju, co w oczywisty sposób sprzyja międzynaro-
dowej konkurencyjności całego kraju i „doganianiu” przez Polskę 
krajów wysoko rozwiniętych. Może jednak obejmować także ta-
kie cele i priorytety, które umożliwiają rozwiązywanie istotnych 
problemów regionalnych stanowiących obciążenie rozwojowe 
nie tylko dla określonych województw, ale również dla reszty 
kraju. Pokonywanie tych problemów i inicjowanie trwałych pro-
cesów rozwojowych w tych regionach może mieć więc duże 
znaczenie dla rozwoju Polski. Chodzi zarówno o bariery rozwo-
jowe trapiące obszary w regionach najwyżej rozwijających się 
(np. kłopoty metropolii lub obszarów poprzemysłowych), jak 
również problemy słabszych województw (np. bezrobocie, niski 
poziom kwalifi kacji zasobów ludzkich itp.). 

(2) Polityka regionalna państwa powinna wspierać osią-
ganie spójności ekonomiczno-społecznej i terytorialnej. 
Oznacza to podejmowanie działań zmniejszających poziom 
zróżnicowań terytorialnych w zakresie rozwoju społecznego 
i gospodarczego, a także dążenie do osiągania większej integra-
cji przestrzennej, w tym również w zakresie zbieżności celów 
planowania rozwoju ekonomiczno-społecznego i rozwoju prze-
strzennego. Cele spójności powinny być realizowane w dwóch 
głównych wymiarach: krajowym, za co odpowiada rząd, oraz 
regionalnym, co należy przede wszystkim do odpowiedzialności 
samorządów województw. Ważnym instrumentem osiągania 
spójności w wymiarze regionalnym może być także lokalna poli-
tyka rozwoju. Oznacza to potrzebę bliskiej współpracy między 
samorządami terytorialnymi w zakresie spójności regionalnej, 
a także powierzenie odpowiedzialności za organizowanie tej 
współpracy samorządom województw. Spójność w wymia-
rze regionalnym można więc zaliczyć do polityki regionalnej 
państwa, co oznacza, że powinna być wspierana przez pomoc 
rządu. 

(3) Polityka regionalna państwa powinna także wspierać 
działania prorozwojowe inicjowane przez samorządy 
województw w ramach prowadzonej przez nie samorzą-
dowej polityki rozwoju regionalnego. Przedmiotem wspar-
cia powinna być strategiczna polityka inwestycyjna i rozwojowa, 
a nie bieżące zadania samorządów terytorialnych. Pomoc polity-
ki państwa może być niezbędna dla skutecznego rozwiązywania 
barier rozwojowych poszczególnych regionów, a skala istnie-
jących trudności lub wyzwań dla polityki rozwoju może prze-
kraczać możliwości regionów (i samorządowej polityki rozwoju 
regionalnego). Jednak wsparcie ze strony państwa dla polityki 
samorządowej powinno być warunkowane przez określone 
kryteria, zasady i cele merytoryczne. Przede wszystkim należy 
wspierać takie priorytety działania, które są zgodne z najważ-
niejszymi celami polityki regionalnej państwa, a więc z celami 

istotnymi dla rozwoju całego kraju. Można również stymulować 
działania merytoryczne, które zdaniem rządu wydają się istotne 
z perspektywy regionalnej, na przykład w zakresie wzmacniania 
spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w obrębie da-
nego regionu. Ponadto, można wspierać stosowanie odpowied-
nich metod zarządzania przez władze samorządowe, zwłaszcza 
zgodnie z zasadami polityki regionalnej państwa. Przykładowo 
można stymulować działania wymagające współpracy między 
kilkoma województwami w zakresie realizowania wspólnych 
celów polityki regionalnej. 

(4) Polityka regionalna państwa powinna być również 
ściśle zintegrowana z działaniami podejmowanymi w ra-
mach polityk sektorowych lub innych strategicznych 
przedsięwzięć państwa, które mają znaczenie dla rozwoju 
regionów i jednocześnie mogą być skuteczniej realizowane we 
współpracy z samorządami województw. Mogą to być na przy-
kład działania podejmowane w celu wspólnego przygotowania 
piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2012 lub w ramach rządo-
wej polityki europejskiej, związane z organizowaniem polskiej 
prezydencji w UE lub unijnej polityki sąsiedzkiej itp. Tego typu 
integracja polityczna wymaga: (a) uzgadniania poszczególnych 
polityk na etapie planowania strategicznego, (b) określania za-
kresu komplementarnych działań tych polityk w celu wzmocnie-
nia efektów synergii, a także (c) wykorzystywania instrumentów 
polityki regionalnej państwa (np. kontraktów wojewódzkich lub 
programów regionalnych) do realizowania zadań rządowych. 

Cele polityki regionalnej państwa16

Projektując cele dla Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 
należy wziąć pod uwagę odpowiednie fragmenty obowiązują-
cych dokumentów ustawowych i strategicznych. Na przykład 
ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju17 stawia dwa 
główne cele polityce rozwoju (w art. 2): (1) zapewnienie trwałe-
go i zrównoważonego rozwoju kraju oraz (2) zapewnienie spój-
ności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, także w wymiarze 
regionalnym. Należy zauważyć, że drugi spośród tych celów 
jest w dużym stopniu ukierunkowany na wyrównywanie szans 
rozwojowych między poszczególnymi regionami kraju. Cele 

16 Szerzej na ten temat: T.G. Grosse (2008): Cele i zasady polityki regio-

nalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na 

temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, MRR Warszawa. 
17 Dz.U. Nr 227, poz. 1658. 
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Tab. 1. Cele i priorytety polityki rozwoju regionalnego w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 

2007-2013

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007-2013

1. Podniesienie konkurencyjności polskich regionów: 
– wspieranie rozbudowy infrastruktury, 
– wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego jako poten-

cjału rozwojowego, 
– wsparcie dla ochrony i poprawy stanu materialnego dziedzictwa kul-

turowego, 
– wspieranie rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyj-

nej oraz działalności badawczo-rozwojowej, 
– wsparcie rozwoju instytucji szkoleniowych, 
– upowszechnianie dostępu do usług elektronicznych, 
– wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości, 
– rozszerzanie zasięgu oddziaływania obszarów metropolitalnych oraz 

innych dużych miast.

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i prze-
ciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodar-
czej i przestrzennej (cel 5 NSRO): 
– pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicz-

nego największych ośrodków miejskich, 
– przyśpieszenie rozwoju województw Polski 

Wschodniej, 
– przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji ob-

szarów problemowych, 
– wspomaganie rozwoju współpracy terytorialnej. 

2. Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych:
– wspieranie rozwoju infrastruktury, 
– wspieranie procesów modernizacyjnych i drobnej przedsiębiorczo-

ści, w tym usług, 
– wspieranie działań wykorzystujących specyfi czne uwarunkowania 

rozwoju regionów, np. turystyczno-krajobrazowe, 
– wspieranie rozwoju sieci osadniczej i miejskiej, 
– wspieranie rozwoju mieszkalnictwa, 
– wspieranie samorządów i organizacji pozarządowych. 

3. Obszary problemowe: 
– obszary wiejskie, 
– obszary koncentracji przemysłu, 
– obszary cechujące się niekorzystnymi warunkami położenia, 
– obszary wymagające szczególnych działań na rzecz poprawy stanu 

środowiska. 

Obszary problemowe: 
– rewitalizacja zdegradowanych części miast,
– obszary poprzemysłowe i powojskowe,
– województwa wschodniej Polski, 
– obszary objęte współpracą terytorialną (m.in. 

przygraniczne). 

polityki rozwoju odnoszą się także do szeregu obszarów mery-
torycznych, które mogą być przedmiotem interwencji polityki 
rozwoju18. Wśród tych obszarów znajdują się także takie, które 

18 Polityka rozwoju zapewnia spójność społeczno-gospodarczą i te-
rytorialną w szczególności w zakresie: 1) ochrony środowiska; 2) 
ochrony zdrowia; 3) promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej bezrobotnych; 4) rozwoju kultury, kultury fi zycznej, sportu i tu-
rystyki; 5) rozwoju miast i obszarów metropolitarnych; 6) rozwoju 
obszarów wiejskich; 7) rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności 
gospodarki, w tym rozwoju sektorów opartych na wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii; 8) rozwoju zachowań prospołecznych 
wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeń-
stwa obywatelskiego; 9) rozwoju zasobów ludzkich, w tym podno-
szenia poziomu wykształcenia społeczeństwa, kwalifi kacji obywateli, 
jak również zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz łagodzenia 
jego negatywnych skutków; 10) stymulowania powstawania nowych 
miejsc pracy; 11) tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej 
i technicznej; 12) wspierania i unowocześniania instytucji państwa; 
13) wspierania rozwoju przedsiębiorczości; 14) wspierania wzrostu 
gospodarczego; 15) zwiększania konkurencyjności gospodarki.

wspierają rozwój konkurencyjności kraju i regionów (np. zwięk-
szanie konkurencyjności gospodarki, rozwój nauki i zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, w tym rozwój sektorów opartych 
na wykorzystaniu nowoczesnych technologii itd.). 

Wśród dokumentów strategicznych w największym stopniu do 
celów polityki regionalnej państwa odnoszą się: Strategia Roz-
woju Kraju 2007-201519 (SRK) i Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-201320 (NSRO). Oba dokumenty wskazują 
na dwa główne cele polityki regionalnej, tj. (1) wzrost konku-
rencyjności polskich regionów oraz (2) wyrównywanie szans 
rozwojowych województw. Strategia Rozwoju Kraju dodatko-
wo wskazuje na potrzebę sprzyjania spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej (co ma jednak wydźwięk zbliżony do 
wyrównywania szans rozwojowych). Poniżej przedstawiam ze-
stawienie celów z tych dwóch dokumentów.

19 Por. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, s. 74-77. 
20 Por. Polska: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, s. 68-73. 
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Analiza ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz obu dokumentów strategicznych wskazuje na potrzebę 
uwzględnienia w nowej strategii polityki regionalnej państwa 
zarówno celu poprawy regionalnej konkurencyjności, jak rów-
nież wyrównywania szans rozwojowych regionów oraz dążenia 
do spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Istnieje 
potrzeba sformułowania celu będącego podstawą dla ukierun-
kowanej przestrzennie interwencji polityki regionalnej państwa, 
a także przedstawienia listy najważniejszych obszarów proble-
mowych. Jednocześnie lepszą podstawą dla dalszych prac pro-
gramowych jest Strategia Rozwoju Kraju aniżeli NSRO. W Stra-
tegii przedstawiono bardziej klarownie i spójnie cele i priorytety 
polityki regionalnej państwa, a także propozycje głównych ob-
szarów problemowych. Jednak zapisy Strategii wymagają w wie-
lu miejscach uzupełnienia i uszczegółowienia. Poniżej przedsta-
wiam autorską propozycję celów polityki regionalnej państwa. 
Odnosi się ona także do wcześniej omówionych dylematów tej 
polityki, propozycji jej defi nicji i zakresu oraz wcześniejszych 
opracowań eksperckich21. Polityka regionalna państwa powinna 
być skierowana na realizację trzech głównych celów:

(1) Podniesienie konkurencyjności polskich regionów: 
jest to cel horyzontalny realizowany we wszystkich woje-
wództwach (zgodnie z zasadą rozwoju wszystkich regio-
nów). Instrumenty wsparcia polityki regionalnej państwa 

21 T.G. Grosse (2004): Propozycja założeń do rządowej strategii rozwoju 

regionalnego na lata 2007-2013; Tezy i założenia Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego, Nowa koncepcja polityki regionalnej, s. 15-18.

powinny być jednak elastycznie dostosowane do uwarun-
kowań regionalnych, a więc zróżnicowane w zależności 
od wewnętrznego potencjału i cech poszczególnych woje-
wództw. Cel będzie również służył poprawie koordynacji 
niektórych polityk sektorowych rządu (np. innowacyjnej, 
gospodarczej itp.) z polityką regionalną państwa. Działania 
tego celu powinny w szczególny sposób odpowiadać zasa-
dzie zapewnienia efektywności i najwyższej jakości polityki 
regionalnej. Pociąga to za sobą umiejętność odpowiednie-
go zaplanowania działań do regionalnych potrzeb rozwojo-
wych oraz stałe podwyższanie potencjału administracyjnego 
niezbędnego do skutecznego zwiększania konkurencyjności 
regionalnej. 

(2)  Wykorzystanie potencjału endogenicznego regio-
nów: ma na celu wsparcie samorządowych polityk re-
gionalnych (zgodnie z zasadą wspierania endogenicznego 
rozwoju), zwłaszcza w obszarach, które są najbardziej 
pożądane z punktu widzenia zasad polityki regionalnej pań-
stwa. W szczególności chodzi o wsparcie budowania no-
wych zasobów endogenicznych lub wprowadzanie innowa-
cji technologicznych i organizacyjnych do dotychczasowych 
zasobów regionalnych. Należy również wspierać działania 
zwiększające spójność ekonomiczną, społeczną i teryto-
rialną wewnątrz regionów. Ponadto, polityka regionalna 
państwa może wspierać rozwój praktyk dobrego rządze-
nia, w tym współpracy międzyregionalnej przy realizowaniu 
zadań. 
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(3)  Wspieranie obszarów strategicznej interwencji pań-
stwa: umożliwia podjęcie interwencji przestrzennej po-
lityki regionalnej państwa w wybranych województwach 
(zgodnie z zasadą koncentracji). Tego typu interwencja ma 
na celu usunięcie specyfi cznych barier dla trwałego rozwo-
ju województw. Pomoc państwa dotyczy zwłaszcza takich 
problemów, które są istotne dla rozwoju całego kraju (a nie 
tylko określonych regionów) lub przekraczają możliwości 
polityk samorządowych (wsparcie ze strony państwa w tym 
wypadku jest więc zgodne z zasadą subsydiarności). Ponad-
to, wprowadzenie tego celu służy poprawie integracji poli-
tyki regionalnej państwa z wybranymi politykami sektoro-
wymi oraz innymi strategicznymi działaniami państwa. 

Podsumowanie

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest niezbędnym in-
strumentem dla realizacji polityki regionalnej państwa. Powinna 
ona przedstawić najważniejsze zasady, cele, obszary interwencji, 
instrumenty fi nansowe i instytucje organizacyjne dla tej polityki. 
Jednocześnie w porównaniu do konstrukcji Narodowej Strate-
gii Rozwoju na lata 2001-200622 (NSRR) w KSRR należy wpro-
wadzić szereg istotnych zmian. Należałoby uczynić z Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego podstawę dla polityki rządu 
w regionach. Dokument powinien formułować wyraźne priory-
tety wsparcia ze stron rządu, w tym wyodrębniać zróżnicowane 
działania polityki rządu wobec poszczególnych województw lub 
grup województw. Strategia powinna więc wprowadzić katalog 
obszarów strategicznej interwencji państwa wraz z kryteriami 
ich wyłaniania. Strategia powinna również dawać możliwości 
decentralizowania zarządzania działaniami niektórych sektoro-
wych polityk rządu. Ma to zwłaszcza znaczenie dla tych polityk 
sektorowych lub innych strategicznych działań rządu, które 
wiążą się z nowymi wyzwaniami rozwojowymi. W ten sposób 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego będzie mogła stać 
się podstawą dla stworzenia nowej formuły kontraktów woje-
wódzkich i wykorzystywania tego instrumentu do powierzania 
samorządom do realizacji wybranych działań sektorowych. 

W porównaniu do NSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regio-
nalnego powinna budować zręby zdecentralizowanego modelu 
polityki regionalnej w Polsce. Chodzi o to, aby ten dokument 
nie był jedynie zręcznym sposobem dla odgórnego sterowania 
działaniami samorządów terytorialnych przez rząd, ale stał się 
podstawą dla partnerskich negocjacji między obiema stronami, 
które określą szczegółowe działania polityki regionalnej państwa 
w poszczególnych województwach. Można również prognozo-
wać, że tak długo, jak nie powstaną silne instrumenty krajowej 
polityki regionalnej, a także samorządy województw nie zosta-
ną wzmocnione pod względem kompetencyjnym i fi nansowym, 
trudno będzie zmienić obecny model tej polityki w stronę zde-
centralizowanego.

W niniejszym artykule starałem się opisać dwie podstawowe 
funkcje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w ramach 
zdecentralizowanego modelu polityki regionalnej. Po pierwsze, 

22 Por. Uchwała Rady Ministrów Nr 105 z dnia 28 grudnia 2000 roku 

w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-

2006 (Monitor Polski 2000, nr 43, poz. 851). 

powinna określać zasady, instytucje i najważniejsze procedury 
dla negocjacji programowych i fi nansowych między rządem a sa-
morządami wojewódzkimi dotyczącymi uszczegółowienia prio-
rytetów oraz sposobu realizacji polityki regionalnej państwa. Po 
drugie, pełni istotne funkcje programowe w zakresie określenia 
najważniejszych celów polityki regionalnej rządu. 

Ponadto, w przyjętej przeze mnie koncepcji polityki regionalnej 
państwa możemy wyszczególnić dwa podstawowe poziomy pro-
gramowania i koordynowania realizacji tej polityki. Po pierwsze, 
jest to koordynacja polityk sektorowych i innych działań stra-
tegicznych rządu z polityką regionalną państwa. Ważnym eta-
pem dla takich uzgodnień w łonie rządu powinien być już okres 
przygotowywania projektu KSRR. Po drugie, polityka regionalna 
państwa powinna podlegać negocjacjom między stroną rządo-
wą a samorządową. Tego typu uzgodnienia powinny zasadniczo 
odbywać się na etapie programowania działań operacyjnych, 
zwłaszcza w ramach procedury kontraktów wojewódzkich. 
Powinny być prowadzone przede wszystkim w odniesieniu do 
dwóch dokumentów: KSRR oraz wojewódzkiej strategii roz-
woju. 
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Refl eksje na tle relacji: 
plan krajowy a planowanie 
wojewódzkie

DR FELIKS PANKAU*1

* Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Prze-
strzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

 Politechnika Gdańska.

Wstęp

Znajdujemy się w okresie przewartościowywania dotych-
czasowego podejścia w ocenie znaczenia poszczególnych 

aspektów (społecznych, gospodarczych, środowiskowych) roz-
woju i ich odniesień do przestrzeni i horyzontów czasowych 
w systemie zarządzania. Wywołane to zostało m.in. wejściem od 
2007 roku w pełny cykl systemu planowania i programowania 
rozwoju Unii Europejskiej czy szerszym włączeniem samorzą-
dów województw w system programowania rozwoju w Polsce. 
Ma to reperkusje w pracach nad nową Koncepcją przestrzennego 

zagospodarowania kraju, potrzebą aktualizacji planów zagospo-
darowania przestrzennego województw, a także w projektach 
zmian prawa dotyczących rozwoju społecznego, gospodarczego 
i gospodarowania przestrzenią oraz skutków dla środowiska.

1. Stan i ocena procesu planowania

Gospodarowanie przestrzenią

Środowisko przyrodnicze, społeczne, kulturowe i dotych-
czasowe zagospodarowanie stanowią o zróżnicowaniu 
przestrzennym warunków rozwoju. Środowisko nie za-
wsze odpowiada potrzebom występującym w danym miejscu 
– wymaga zmiany (przekształceń, poprawy dostępności). Po-
trzeby i problemy kierują ku działaniu. Realizacja działań po-
woduje przekształcenia środowiska/przestrzeni. Istotne jest, 
czy będą to pozytywne zmiany, czy będą oceniane jako rozwój. 
Przestrzeń i rozwój oraz ich relacje wymagają monitoringu (zob. 
ryc. 1).

Podstawowe reguły gospodarowania przestrzenią określa pra-
wo. Normy prawne wyznaczają liczne przepisy, przy czym zasad-
nicze znaczenie dla regulacji zagadnień związanych z tematem 
mają Ustawy:

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1,

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 2,

o samorządzie województwa 3.

1 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
2 Ustawa z grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
3 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

Ryc. 1. Rozwój społeczno-gospodarczy – przestrzeń 

(Źródło: Opracowanie własne)

Przestrzeń warunkuje rozwój = jej cechy, zasoby, wartości róż-
nicują warunki rozwoju

W procesie rozwoju wykorzystuje się cechy, zasoby, wartości 
przestrzeni i powoduje ich zmiany

Przestrzeń 
środowisko

monitoring

Rozwój 
społeczno-gospodarczy

uwarunkowania

przekształcenia
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Według Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
podstawą działań jest zrównoważony rozwój i ład prze-
strzenny. 

Postępowanie w zakresie prowadzenia rozwoju i kształtowania 
zagospodarowania przestrzeni musi także uwzględniać zalecenia 
i zapisy formułowane w dokumentach programowych wytycza-
jących kierunki wspólnego działania, np.:

Agendę Terytorialną UE w kierunku bardziej konkurencyjnej  
i zrównoważonej Europy regionów,

Kartę Lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast eu- 
ropejskich,

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 

liczne strategie i programy odnoszące się do zagadnień roz- 
woju i zagospodarowania przestrzennego, określające inwe-
stycje celu publicznego, inwestycje strategiczne itp.

Podmioty realizujące zadania publiczne o znaczeniu 
krajowym i wojewódzkim

Rozwój i zagospodarowanie przestrzenne realizowane są przez 
różne podmioty gospodarujące – zarówno gospodarcze, jak 
i społeczne, w tym ekologiczne. Organizacja wspólnych zadań 
została powierzona w skali państwa podmiotom publicznym. 
Podstawową rolę w koordynacji planowania i prowadzenia 
rozwoju oraz kształtowania przestrzennego zagospodarowa-
nia odgrywają: Rada Ministrów, ministrowie (w szczególności 
odpowiedzialni za: rozwój regionalny, budownictwo, politykę 
przestrzenną i mieszkaniową, środowisko), organy samorzą-
dów terytorialnych, zwłaszcza gmin i województw.

Wzajemne relacje między podmiotami mają zasadnicze znacze-
nie dla równoważenia poszczególnych aspektów i wymiarów 
rozwoju w przestrzeni.

Od 1999 r.4 województwo staje się w coraz szerszym zakresie 
ważnym podmiotem realizacji celów rozwoju kraju. Ustawa5 

formułuje zagadnienia planowania rozwoju województwa – 
wskazuje na samorząd województwa jako jedyny podmiot od-
powiedzialny za wykonywanie zadań związanych z rozwojem re-
gionalnym na terenie województwa, określa jego kompetencje 
w zakresie strategicznego planowania rozwoju województwa 
oraz prowadzenia polityki rozwoju województwa. Sukcesywnie 
(etapami od 2006 r.) samorządowi województwa przekazywane 
są kolejne kompetencje6 w zakresie stanowienia i wpływania na 
rozwój obszaru województwa.

4 Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopnio-

wego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603, z późn. 
zm.).

5 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, 
poz. 576, z późn. zm.).

6 Najnowsza propozycja (z terminem obowiązywania od 2009 roku) 
to rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w wo-
jewództwie (druk sejmowy nr 1073 z 2.10.2008 r.).

Narzędzia planowania na poziomie kraju 
i województwa

Regulacje prawne w zakresie planowania rozwoju i gospoda-
rowania przestrzenią i ich wdrażania określają, że planowanie 
odbywa się niezależnie w strukturach samorządowych i na po-
ziomie rządowym; w resortach prowadzone jest opracowywa-
nie, przyjmowanie i wdrażanie dokumentów z uwzględnieniem 
różnych horyzontów czasu:

1) na poziomie kraju:

a) w zakresie planowania długookresowego:

brak jest obecnie długookresowej strategii rozwoju kraju,• 

plany rozwoju•  tworzone są przez centralne organy admi-
nistracji rządowej oraz koordynowane przez ministra wła-
ściwego w sprawach rozwoju regionalnego,

dokument określający politykę przestrzenną państwa • Kon-

cepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (Koncepcja 

polityki przestrzennego zagospodarowania kraju7 w znacz-
nym stopniu uległa dezaktualizacji i nie odpowiada współ-
czesnym potrzebom) sporządzany przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego;

b) w zakresie planowania średniookresowego:

podstawowym dokumentem strategicznym•  wyraża-
jącym wizję Polski do 2015 r., jest Strategia rozwoju kraju 

2007-2015 (SKR)8; wyznacza podstawowe cele i kierunki 
rozwoju kraju w wymiarze terytorialnym,

jej cele i priorytety realizowane są m.in. przez • Narodo-
we Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, 
w tym krajowe i regionalne programy operacyjne,

inne strategie i programy rządowe•  zawierają zadania 
w zakresie inwestycji o znaczeniu krajowym,

podstawą koordynacji planowania rozwoju w przestrzeni • 
powinny być programy zawierające zadania rządowe 
służące realizacji inwestycji celu publicznego o zna-
czeniu krajowym; 

2) na poziomie województwa:

a) w zakresie planowania długookresowego:

strategia rozwoju województwa•  (w większości z 2005 r., 
z horyzontem 2020 r.),

plan zagospodarowania przestrzennego wojewódz-• 
twa (w latach 1999-2004, uchwalone przez sejmiki wo-

7 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 lipca 2001 r. o ogłoszeniu 

Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (Mon. Pol. 
Nr 26, poz. 432).

8 Strategia rozwoju kraju 2007-2013, przyjęta przez Radę Ministrów 
29.11.2006 r.
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jewództw w 15 województwach w latach 2001-2004 na 
podstawie Ustawy o planowaniu przestrzennym, a w woj. 
śląskim w 2004 r. na podstawie Ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym) stanowi podstawę kształ-
towania i prowadzenia polityki przestrzennej w wojewódz-
twie;

b) w zakresie planowania średniookresowego:

strategie i programy wojewódzkie• , w tym opracowy-
wane i przyjmowane na podstawie obowiązku określanego 
w ustawach, 

inne strategie i programy • określające inwestycje o zna-
czeniu ponadregionalnym, regionalnym lub subregional-
nym,

regionalny program operacyjny•  – przygotowany w celu 
wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Unii Europejskiej,

wieloletni plan inwestycyjny – • sporządzany zgodnie 
z wymogami Ustawy o fi nansach publicznych.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 
(projekt)

Jej zadaniem jest kreowanie zadań publicznych o znaczeniu po-
nadlokalnym do zrealizowania na poziomie krajowym oraz nie-
zbędnych do przeniesienia na poszczególne poziomy zarządza-
nia państwem (województwa i gminy). Wymagany zakres treści 
Koncepcji określa art. 47 ust. 2 ww. Ustawy. 

Konstrukcja i zarys Koncepcji zostały sformułowane w Tezach 

i Założeniach do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2008-2033, przyjętych przez Radę Ministrów 26 czerw-
ca 2007 r., a następnie we Wstępnym Projekcie Koncepcji Prze-

strzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033 (kon-
spekt z grudnia 2007).

Wstępny projekt proponuje nowe ujęcie Koncepcji, m.in. 
przez9:

przedstawienie rekomendacji dla polityk sektorowych oraz  
określenie podstaw ich koordynacji i integracji,

stworzenie platformy dialogu z dokumentami europejskimi  
(bezpośrednie nawiązania),

interaktywność relacji, 

skupienie się na problemowym ujęciu, 

poszerzenie zasięgu terytorialnego – uwzględnienie polskiej  
strefy ekonomicznej na morzu oraz interakcji transgranicz-
nych,

9 Wstępny Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na 

lata 2008-2033, www.mrr.gov.pl.

przedstawienie rekomendacji dotyczących instrumentalizacji  
polityki przestrzennej na poziomie kraju i wskazań dla woje-
wództw.

Według Wstępnego Projektu przewiduje się sformułowanie 
wniosków i rekomendacji dla podmiotów polityki przestrzen-
nej. Będą one wynikały z wizji, analizy celów i przyjętych instru-
mentów. Rekomendacje będą zestawione w postaci wskazań 
priorytetów inwestycyjnych/rozwojowych adresowanych pod-
miotowo. Ponadto, sformułowane zostaną:

wskazania dotyczące instrumentacji prawnej, 

ustalenia do planów zagospodarowania przestrzennego wo- 
jewództw,

propozycja budowy systemu monitoringu przestrzennego, 

zalecenia dla statystyki publicznej w zakresie danych odnoszą- 
cych się do przekrojów terytorialnych,

kierunki badań nad zagospodarowaniem przestrzennym i go- 
spodarką przestrzenną,

sposoby ich wspierania i koordynacji. 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa (na przykładzie projektu zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
określa jasno celu opracowania planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa. Można wywnioskować, że chodzi 
o narzędzie służące kształtowaniu i prowadzeniu polityki prze-
strzennej w województwie. Zakres treści planu został uregulo-
wany w art. 39 ust. 3, 5 i 6 ww. Ustawy. W planie uwzględnia 
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MAZOWIECKIE

PODLASKIE
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-POMORSKIE
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się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się 
m.in.:

podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich  
powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne, w tym kie-
runki powiązań transgranicznych,

system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony śro- 
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdro-
wisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej,

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu po- 
nadlokalnym,

obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania  
oraz obszary metropolitalne.

W planie umieszcza się te inwestycje celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt. 3, które 
zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub 
sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.

W 2004 r. Sejmik Województwa Pomorskiego postanowił przy-
stąpić do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego woje-

wództwa pomorskiego oraz sporządzenia Planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru metropolitalnego10. Projekt zmiany 
planu został sporządzony, co pozwala wskazać na jego charakter 
i zawarte w nim główne elementy, zwłaszcza odnoszące się do 
relacji z planowaniem rozwoju na poziomie województwa oraz 
planowaniem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na 
poziomie kraju:

10 Uchwała nr 374/XXV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

19 lipca 2004 r.

1) zasięg terytorialny planu:

plan obejmuje swoimi ustaleniami obszar całego wojewódz- 
twa,

w analizach uwarunkowań wzięto pod uwagę w niezbędnym  
zakresie, stosownie do specyfi ki rozpatrywanych zagadnień, 
obszary sąsiednie i funkcjonalnie związane z województwem, 
położone poza jego granicami,

plan uwzględnia powiązania elementów zagospodarowania  
przestrzennego województwa z zagospodarowaniem prze-
strzennym istniejącym i planowanym przez jednostki sa-
morządu terytorialnego sąsiadujące z województwem oraz 
powiązania z przestrzenią krajową i europejską, szczególnie 
z regionem bałtyckim;

2) plan z punktu widzenia: 

rozwoju województwa  jest elementem regionalnego 
planowania strategicznego – jest podstawowym narzę-
dziem równoważenia różnych sfer rozwoju województwa 
w przestrzeni, a jednocześnie służy konkretyzacji przestrzen-
nej celów sformułowanych w strategii rozwoju województwa 
pomorskiego i określa uwarunkowania przestrzenne do for-
mułowanych programów rozwoju i programów operacyjnych 
województwa,

kryterium przestrzeni jest elementem systemu plano- 
wania przestrzennego – odgrywa rolę ogniwa łączącego 
planowanie krajowe i ponadkrajowe z planowaniem miejsco-
wym, pozwalającego formułować propozycje do koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospo-
darowania przestrzennego obszarów morskich oraz woje-
wództw sąsiednich; na podstawie planu możliwe jest formu-
łowanie regionalnych wniosków do studiów uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich 
ocena z punktu widzenia regionalnego,

kryterium czasu  ma charakter długookresowy – 
uwzględnia przebieg procesów przestrzennych z perspekty-
wy życia jednego pokolenia, formułuje propozycje rozwiązań 
realizowanych w ciągu ok. 25 lat;

merytorycznego: 

ma charakter planu struktury  – diagnozuje podstawo-
we zróżnicowania przestrzennych uwarunkowań rozwo-
ju, określa elementy składowe układu przestrzennego 
województwa i ich wzajemne relacje (wartości i funkcje 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, osadnictwa 
i infrastruktury społecznej i technicznej, określające kształt 
i funkcjonowanie zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa) oraz wskazuje pożądaną ich strukturę,

ma charakter planu działania  – formułuje cele gospoda-
rowania przestrzenią województwa, zasady jej kształtowa-
nia oraz określa kierunki polityki przestrzennej i proponuje 
narzędzia ich realizacji; daje podstawę dla formułowania tej 
polityki w dokumentach programowych i operacyjnych,

nie jest planem użytkowania terenu  – nie jest wystar-
czającą podstawą do określenia lokalizacji inwestycji;

prawnego :

– plan nie jest aktem prawa miejscowego – nie naru-
sza uprawnień gmin w zakresie miejscowego planowania 
zagospodarowania przestrzennego, nie stanowi podstawy 
prawnej wydawania decyzji administracyjnych,

– plan jest aktem kierownictwa wewnętrznego – wiąże 
organy i jednostki organizacyjne samorządu województwa 
oraz inne organy, które go uzgodniły w zakresie dokona-
nych uzgodnień,

– ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa są wiążące dla gminy przy sporządzaniu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego; w planie ustalenia planu zostały wyróż-
nione szarym tłem.

Narzędzia realizacji planu, za pomocą których samorząd 
województwa będzie wdrażał ustalenia planu: rozmieszcze-
nie zadań umieszczonych w centralnym rejestrze zadań 
rządowych (z programu NSIP), zapisanych w programach 
operacyjnych w ramach NSRO oraz w innych dokumentach 
strategicznych i programach rządu i resortów (Krajowy program 

oczyszczania ścieków komunalnych11, Strategia gospodarki wod-

nej12, Program Ochrony Brzegów Morskich13, Program budowy 

11 Przyjęty przez RM 7 czerwca 2005 r.
12 Przyjęta przez RM 13 września 2005 r.
13 Przyjęty przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 28 marca 2003 r. 

(Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621).

dróg krajowych na lata 2007-2015; Przygotowanie i wykonanie 

przedsięwzięć Euro 201214); zadania samorządu wojewódz-
twa służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 
zawarte w programach rozwoju województwa: Wieloletni 

Program Inwestycyjny Województwa Pomorskiego 2007-201315, 

Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 

201516, Program udrażniania rzek województwa pomorskiego17, 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami18, Program rozwoju dróg 

wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Mię-

dzynarodowa Droga Wodna E-7019; zadania służące realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych zawarte w progra-
mach operacyjnych samorządu województwa (Regional-

ny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013)20. (RPO WP); pozostałe narzędzia wdrażania 
ustaleń planu.

Wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym stanowią, że (zob. ryc. 2):

wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

14 Przyjęty przez RM 24 czerwca 2008 r.
15 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 157/

XI/07 z 30 lipca 2007 r.
16 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 356/24/04 

z 14 czerwca 2004 r.
17 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 355/24/04 

z 14 czerwca 2004 r.
18 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 191/

XII/07 z 24 września 2007 r.
19 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1101/

LII/06 z 26 października 2006 r. 
20 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2007-2013, przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
16 sierpnia 2007r. po negocjacjach z Komisją Europejską.

Ryc. 2. Relacje poziom krajowy i wojewódzki – poziom gminny 

(Źródło: Opracowanie własne)

Zasady 
Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju

Stadium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy

Strategia 
Rozwoju 
Gminy

Inne dokumenty 
stanowiące 
podstawę loka-
lizacji i realizacji 
inwestycji

Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia strategii rozwoju 
i Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa

u w z g l ę d n i a

Wymagana zgodność dokumentów
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nego gminy, uwzględniając zasady określone w koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju 

i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 
strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opraco-
waniem (art. 9 ust. 2),

ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporzą- 
dzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4); studium nie jest 
wiążące dla innych, poza planem miejscowym, dokumentów 
stanowiących podstawę lokalizacji i realizacji inwestycji.

Ustawa przyjmuje, że (art. 44):

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego woje- 
wództwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzed-
nim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do 
planu miejscowego,

wymienione uzgodnienia przeprowadza marszałek woje- 
wództwa z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta,

koszty wprowadzenia ustaleń oraz zwrot wydatków na od- 
szkodowania oraz kwoty zwiększonych kosztów realizacji 
zadań gminnych są ustalane w umowie między marszałkiem 
a wójtem – spory rozstrzygają sądy powszechne.

Praktyka realizacji zapisów Ustawy wskazuje zaś, że:

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju  
w tekście wielokrotnie wskazuje zasady, którymi należy się 
kierować przy zagospodarowaniu przestrzennym; trudno 
jednak jednoznacznie określić, w jakim stopniu odnoszą się 
one do skali gminnej i czy z wszystkimi wymienionymi zasada-
mi powinny być zgodne studia gmin,

programy rządowe, mające być głównymi narzędziami reali- 
zacji Koncepcji, zawierające ustalenia dotyczące zadań w za-
kresie realizacji celów publicznych o znaczeniu ponadlokal-
nym nie zostały ustanowione przez ministrów lub też zostały 
ustanowione, ale z zaznaczeniem, że nie są programami w ro-
zumieniu art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym albo zawierają takie zadania, ale przed uchwa-
leniem przez Radę Ministrów nie zostały poddane opiniowa-
niu przez sejmiki województw; ponadto nie zostały zazwyczaj 
ustalone terminy i koszty ich realizacji,

plany zagospodarowania przestrzennego województw, z wy- 
jątkiem śląskiego, zostały uchwalone przed wejściem w życie 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie 
zawsze można w nich jednoznacznie wskazać ustalenia planu,

studia gmin w znacznej części przypadków zostały uchwalone  
przed uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzen-
nego województw (w tym przed powołaniem obecnych 
województw), a także przed wejściem w życie Ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie zostały 
dostosowane do nowej sytuacji,

podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie licznych planów  
miejscowych uchwalonych w latach 1995-2003 i nieaktuali-
zowanych,

zdecydowana większość inwestycji budowlanych realizowana  
jest bez badania zgodności ze studium gminy (niewymagające 
pozwolenia na budowę albo realizowane na podstawie tzw. 
specustaw21, w których Ustawa o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym nie ma zastosowania lub ma ograni-
czone zastosowanie, bardzo dużo inwestycji wymagających 
pozwolenia na budowę realizowanych jest na podstawie de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bez 
obowiązku zgodności z polityką przestrzenną gminy określo-
ną w studium),

inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim są  
wprowadzane do planów miejscowych zwykle bez koniecz-
ności przeprowadzania zmian w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego, bowiem albo są lokalizowane 
na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
albo inwestycja ta została wprowadzona do programu woje-

21 M.in. Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-

sie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), Ustawa 

z 7 września 2007 r. o przygotowaniu fi nałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Noznej UEFA EURO 2012 (Dz.U. nr 173, poz. 1219).

Ryc. 3. Planowanie przestrzenne: relacje poziom krajowy – poziom 

wojewódzki (Źródło: Opracowanie własne)

Strategia rozwoju 
województwa (2020)

Analizy, studia, koncepcje

Programy rozwoju 

(operacyjne)

Programy zadań 

samorządowych, służące 
realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu 

wojewódzkim

Plan zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa

Plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 

metropolitalnego

Ustalenia Koncepcji 

Przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju

Programy zadań rządowych, 
służące realizacji inwestycji 

celu publicznego 
o znaczeniu krajowym

Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej 

i mieszkalnictwa koordynuje zgodność planów zagospodarowania 

przestrzennego województw z Koncepcją przestrzennego 

zagospodarowania kraju.
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Ryc. 4. Relacje Planu zagospodarowania przestrzennego województwa do innych dokumentów planistycznych 

(Źródło: Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, wrzesień 2008)
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przewiązania między dokumentami poziomu krajowego oraz między nimi a dokumentami poziomu wojewódzkiego

przewiązania między dokumentami poziomu wojewódzkiego oraz między nimi a dokumentami poziomu gminnego

przewiązania między dokumentami poziomu gminnego

dokumenty planistyczne, strategiczne i programowe

dokumenty monitoringu i kontroli poziomu krajowego i gminnego

dokumenty monitoringu i kontroli poziomu wojewódzkiego

wódzkiego i planu województwa na wniosek gminy bez ko-
nieczności prowadzenia negocjacji i zawierania umów.

Związki planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa z innymi podstawowymi dokumentami 
planistycznymi i programowymi

Podstawowe kompetencje i zadania administracji rządowej i sa-
morządu województwa w stanowieniu dokumentów planistycz-
nych i programowych i ich wzajemne relacje są prawnie okre-
ślone; w zakresie planowania przestrzennego wskazują one na 
zasadnicze związki (zob. ryc. 3 i 4) z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa. W relacjach tych można wyróż-
nić powiązania między:

poszczególnymi dokumentami planistycznymi stanowionymi  
na wyróżnionych poziomach zarządzania,

określonymi dokumentami poziomu krajowego (koncepcja  
przestrzennego zagospodarowania kraju, programy rządo-
we) a planem zagospodarowania przestrzennego wojewódz -
twa,

planem zagospodarowania przestrzennego województwa  
a dokumentami poziomu gminnego (studium gminy, plan miej-
scowy).

Brak jednak prawnie określonej precyzyjnej delimitacji zadań re-
alizowanych w zakresie poszczególnych aspektów i wymiarów 
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rozwoju, na wyróżnionych poziomach, a także dostatecznie 
jasnego określenia sposobów i narzędzi realizacji polityki roz-
woju i zagospodarowania przestrzennego powoduje problemy 
w praktycznej realizacji.

U podstaw głównych problemów określających relacje należą 
przede wszystkim:

bardzo ograniczone regulacje prawne dotyczące rozwoju spo- 
łeczno-gospodarczego w powiązaniu z jego aspektem prze-
strzennym (obecna Ustawa o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju nie zauważa struktury planowania przestrzennego, 
wspomina tylko, że przy opracowaniu strategii rozwoju kraju 
uwzględnia się koncepcję przestrzennego zagospodarowania 
województwa, nie wiąże rozwoju z planowaniem przestrzen-
nym województwa; Ustawa o samorządzie województwa nie 
określa relacji między strategią rozwoju i programami rozwoju 
a planem zagospodarowania przestrzennego województwa),

ubogość wskazań  Koncepcji polityki przestrzennego zagospo-

darowania kraju w odniesieniu do struktur zarządzania prze-
strzenią – podstawowe narzędzia prowadzą przez programy 
rządowe i działania resortowe,

niedostatek wielu kompetencji samorządu województwa  
w regulowaniu zagadnień istotnych dla rozwoju wojewódz-
twa – nadal znaczna część kompetencji kreujących i regulują-
cych zrównoważony rozwój i kształtujących ład przestrzenny 
znajduje się poza samorządem województwa – jest głównie 
domeną działania resortów i wojewodów,

ograniczona możliwość prowadzenia przez samorząd wo- 
jewództwa samodzielnej polityki rozwoju województwa ze 
względu na skromne środki własne; dominująca jest pozycja 
budżetu państwa oraz znaczna budżetów gmin i powiatów,

brak kompetencji samorządów województw w zakresie  
ochrony wartości przestrzeni, np. stanowienia obszarów 
chronionych i regulacji dla nich pozostają w kompetencjach 
rządowych i samorządu gminnego; zapisy strategii rozwoju 
i planu zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie po-
zostają martwe,

brak kompetencji powiatów w zakresie kształtowania ponad- 
gminnej polityki przestrzennej i koordynacji realizacji inwesty-
cji celu publicznego o znaczeniu ponadgminnym.

W rezultacie samorządy województw są zbytnio ograniczone 
w zakresie kreowania rozwoju zintegrowanego z planowaniem 
przestrzennym.

W określonych zapisami prawnymi relacjach między poziomem 
krajowym a poziomem wojewódzkim planowania przestrzenne-
go istnieje wyraźna dominacja jednego kierunku z góry w dół, od 
ogółu do szczegółu. Zapisy Ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym określają wyraźnie relacje między koncep-
cją przestrzennego zagospodarowania kraju a planem zagospo-
darowania przestrzennego województwa – wynika z nich, że :

plan respektuje koncepcję (uwzględnia jej ustalenia), 

Tab. 1. Planowanie przestrzenne: relacje poziom krajowy – poziom wojewódzki (Źródło: Opracowanie własne)

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, uwzglę-
dnia jąc cele zawarte w rządowych dokumentach strategicznych, 
określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego 
roz woju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, 
a w szczególności:

1) podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, z wyod-

rębnieniem obszarów metropolitalnych,

2) wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, 
z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie,

3) rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu mię-
dzynarodowym i krajowym,

4) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej 

i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów 
gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym,

5) obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obsza-
ry zagrożeń wymagających szczegółowych studiów i planów.

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa, ustale-
nia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i programy 
(rządowe) oraz określa się w szczególności:

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich 
powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kie-
runki powiązań transgranicznych,

2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony 

uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej,

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, a w szczególności obiektów infrastruktury 

społecznej, technicznej, transportu, turystyki oraz gospodarki 
morskiej i gospodarki wodnej,

4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania 
oraz obszary metropolitalne,

5) obszary wsparcia,
6) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.
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w planie umieszcza się inwestycje celu publicznego o znacze- 
niu ponadlokalnym ustalone w dokumentach Sejmu, Rady Mi-
nistrów, właściwego ministra (nie określono jednak, w jakiej 
procedurze przyjęte; czy bez ustosunkowania się samorządu 
województwa?),

plan konkretyzuje/uszczegóławia koncepcję, 

plan nie ma obowiązku formułowania wniosków do kon- 
cepcji,

projekt planu opiniują/uzgadniają organy administracji rzą- 
dowej,

projekt planu podlega uzgodnieniu przez Ministra w zakresie  
zgodności z koncepcją i programami rządowymi,

plan bada wojewoda w zakresie zgodności z przepisami praw- 
nymi,

przy tworzeniu koncepcji nie ma obowiązku korzystania  
z planu,

brak określonej prawnie płaszczyzny współpracy. 

Porównując ustawowo określony zakres treści Koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa (zob. tab. 1), można wskazać wie-
le elementów wspólnych dotyczących zwłaszcza tematycznego 
kręgu zainteresowań. W obu dokumentach zakres i wymagania 
co do sposobu ujęcia są zbliżone, przy czym w planie zagospoda-
rowania przestrzennego województwa są rozszerzone.

Zauważyć można także pewne istotne różnice:

plan ma bardziej uszczegółowione zapisy oraz ma szerszy  
zakres tematyczny – m.in. ma określać: obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, granice terenów zamkniętych 
i ich stref ochronnych, obszary występowania udokumento-
wanych złóż kopalin (zapisy te nakazują określić zasięgi prze-
strzenne obszarów, których wyznaczenie nie leży w kompe-
tencjach województwa, a więc jest to jedynie rejestr grafi czny 
nadający się do raportu o stanie przestrzeni, podczas gdy 
przedmiotem planu powinny być określone działania w sto-
sunku do tych obszarów, np. określenie zasad ich zagospoda-
rowania, użytkowania i zabudowy),

niejasne stają się zapisy określające, że w koncepcji wyodręb- 
nia się w sieci osadniczej obszary metropolitalne, zaś w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa określa się 
obszary metropolitalne (ale bez zasad ich zagospodarowania, 
bowiem to odnosi się do obszarów problemowych).

Współdziałanie organów gospodarki przestrzennej i podmio-
tów gospodarujących w przestrzeni w procesie planowania 
przestrzennego na poziomie kraju i województwa jest zasadni-
czo zróżnicowane:

przy opracowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowa- 
nia kraju Ustawa nie określa żadnych regulacji w tym zakresie;

przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego  
województwa współdziałanie ograniczone jest zasadniczo do 
dwóch etapów prac:

a)  początkowego, gdy wszczyna się prace nad planem – wówczas 
następuje: zawiadomienie instytucji i organów właściwych 
do uzgadniania i opiniowania Planu o przystąpieniu do prac 
i możliwości składania wniosków – tym trybem zawiadamia 
się m.in. Ministra odpowiedzialnego za zbadanie zgodności 
projektu planu z koncepcją zagospodarowania przestrzen-
nego kraju oraz programami rządowymi (obecnie: Minister 
Infrastruktury); nie ma obowiązku zawiadamiania Ministra 
odpowiedzialnego za opracowanie Koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju (obecnie: Minister Rozwoju Regio-
nalnego), jednak praktycznie się to czyni; oczekuje się zgło-
szenia wniosków zawierających zarówno informacje o uwa-
runkowaniach, ale także oczekiwań, zwłaszcza w zakresie 
umieszczenia w planie konkretnych zapisów odnoszących 
się do projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale 
także ważnych inwestycji o znaczeniu strategicznym, które 
według regulacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie 
zostały wskazane jako realizujące cele publiczne,
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b) końcowego, gdy projekt planu podlega obowiązkowi publicz-
nego udostępnienia; wówczas następują: konsultacje projek-
tów z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i społecznymi 
na tematycznych konferencjach subregionalnych; umożliwia 
to konfrontację projektu i prognozy z różnymi, niekiedy 
sprzecznymi opiniami; opiniowanie (min. 40 dni) projek-
tów przez właściwe instytucje i organy – nie ma obowiązku 
przedkładania projektu planu Ministrowi odpowiedzialnemu 
za opracowanie Koncepcji przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju (obecnie: Minister Rozwoju Regionalnego), a należy 
to czynić dla spójności dokumentów; przedstawienie projek-
tów ministrowi właściwemu – celem uzgodnienia projektu 
planu w zakresie zgodności z koncepcją zagospodarowania 
przestrzennego kraju oraz programami rządowymi (obecnie: 
Minister Infrastruktury); weryfi kacja projektów w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji, opiniowania i uzgadniania.

Praktyka wskazuje potrzebę szerszego współdziałania, ponie-
waż:

pozwala to na zebranie dodatkowych informacji, które stano- 
wią uwarunkowania rozwoju,

umożliwia to pełniejsze zweryfi kowanie i uzupełnienie zapi- 
sów planu na podstawie wyrażonych opinii,

daje to możliwość konfrontowania stanowisk między różnymi  
podmiotami uczestniczącymi w procedurze.

Głównymi problemami dotyczącymi współdziałania organów 
jest potrzeba utrzymywania relacji poza zakres wymagany regu-
lacjami prawnymi – występuje ona:

na etapie początkowym wszczynania prac nad planem przez  
zgłoszenie konkretnych oczekiwań w stosunku do podmio-
tów, których udział jest oczekiwany,

na etapie opracowywania planu w postaci zgłoszenia zapo- 
trzebowania konsultacji projektów zapisów przed całościo-
wym zapisem projektu,

na etapie końcowym, gdy zachodzi potrzeba konfrontowania  
sprzecznych opinii o projekcie.

Problemami o charakterze organizacyjnym są: wyraźnie zbyt 
długi okres (3 miesiące) przewidziany Ustawą na zgłaszanie 
wniosków do planu; nadmierny okres (40 dni) na wyrażenie opi-
nii o planie. Łącznie z pozostałymi terminami powoduje to nie-
potrzebne przedłużanie procesu zmiany planu, jeżeli np. miałby 
on dotyczyć jedynie drobnej aktualizacji wynikającej z dostoso-
wania do niedużych zmian (zapisów ustawowych lub uzupełnie-
nie listy inwestycji celu publicznego o wynikające z przyjętego 
nowego programu rządowego lub samorządowego).

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr programów 
zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu krajowym. Jednak poza nielicznymi wy-
jątkami (przede wszystkim w zakresie inwestycji NATO), rejestr 
pozostaje martwy, gdyż przez ministrów i centralne organy ad-
ministracji rządowej nie są sporządzane programy nawiązujące 
do wymogów określonych Ustawą w art. 47 ust. 2 i 48.

Stosownie do wymogów Ustawy sporządzane są okresowe ra-
porty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju (art. 46) 
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oraz województwa (art. 45): raport krajowy22 przygotowany 
po raz pierwszy przyjęty został przez Radę Ministrów 15 maja 
2007 r.; jest cennym materiałem do wykorzystania w tworzeniu 
opracowań planistycznych dotyczących kraju i jego części; Ra-
porty o stanie zagospodarowania przestrzennego województw 
stanowią dobrą bazę informacyjną dla formułowania uwarun-
kowań oraz celów i kierunków rozwoju i zagospodarowania 
w różnych dokumentach krajowych i województwa. Dla woje-
wództwa pomorskiego opracowano dotychczas dwa raporty23.

2. Przesłanki i zamierzenia zmian

Przesłanki i potrzeby zmian w systemie planowania – 
strategiczne wyzwania miejsca i czasu

Kilka lat praktyki we wdrażaniu rozwoju na podstawie nowych 
regulacji, zwłaszcza wynikających z potrzeby implementacji pra-
wa i doświadczeń UE do regulacji krajowych, unaoczniły man-
kamenty wielu dotychczasowych rozwiązań, które nie przystają 
do obecnej sytuacji i oczekiwań wobec przyszłości. Także kilka 
lat stosowania Ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym wskazuje na jej słabe miejsca, zwłaszcza w za-
kresie relacji planowania rozwoju i planowania przestrzennego 
i niedostatków integracji tych ujęć. Nie sprawdzają się m.in.:

niezależność planowania rozwoju społeczno-gospodarczego  
i planowania zagospodarowania przestrzennego; brak reali-
zacji planowania zintegrowanego skutkuje nieefektywnością 
społeczną i gospodarczą, pogarszającym się stanem ładu prze-
strzennego,

nałożenie na jeden dokument (koncepcja przestrzennego  
zagospodarowania kraju, plan zagospodarowania przestrzen-
nego województwa) zbyt wielu zadań o różnym charakterze 
przy zachowaniu tej samej procedury jego tworzenia; oczeku-
je się m.in., że będą one jednocześnie określały: długookreso-
wą wizję rozwoju, która z natury ma charakter strategiczny 
i powinna stabilizować strukturę funkcjonalno-przestrzenną, 
a także niezbędne zamierzenia realizowane w perspektywie 
kilkunastu lat, ale brak możliwości ich realizacji (brak analizy 
i oceny wariantów, brak środków fi nansowych, wypracowa-
nych lokalizacji i projektów, które doprecyzują lokalizacje) 
oraz zamierzenia o uzgodnionych lokalizacjach; umieszczą 
inwestycje realizujące zadania celu publicznego różnego od-
działywania (krajowego, regionalnego, lokalnego), ale także 
inwestycje o znaczeniu strategicznym, które będą realizowa-
ne ze środków prywatnych inwestorów, np. elektrownie; wy-
magające skojarzenia miejsca i czasu realizacji na okres wielu 
lat naprzód.

22 Polska Przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 

kraju, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa 2007.
23 Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego, red. F. Pankau, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2002; Raport 

o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomor-

skiego. Ocena realizacji inwestycji, red. F. Pankau, Pomorskie Studia 
Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Gdańsk 2006, www.woj-pomorskie.pl.

Wniosek: nie da się utrzymać obecnej sytuacji, istnieje potrzeba 
rozdzielenia dokumentów pod względem horyzontu czasowego 
na dokumenty strategiczne, taktyczne i operacyjne z jednocze-
snym wzmocnieniem spójności w zakresie aspektów rozwoju: 
społecznych, gospodarczych, ekologicznych, z uwzględnieniem 
wymiaru przestrzennego. 

Projekty zmian dotyczące prowadzenia polityki rozwoju

Z inicjatywy MRR przygotowany został projekt Ustawy o zmia-

nie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy struktu-

ralnych i Funduszu Spójności24. Projekt zmienia m.in. ustawy: 
o samorządzie województwa, o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju; proponowane regulacje są powiązane z projektami 
zmian Ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz z projektami ustawy „metropolitalnej”.

Regulacja obejmuje: podsystemy programowania, instytu-
cjonalny i wdrażania.

Rozwiązania w ramach podsystemu programowania według 
MRR dotyczą (zob. ryc. 5):

integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i terytorialnego  
oraz zapewnienia spójności wszystkich polityk sektorowych, 
dziedzinowych i regionalnych,

określenia miejsca i roli polityki regionalnej w ramach poli- 
tyki rozwoju oraz modyfi kacji strategicznych celów polityki 
regionalnej,

zaangażowania w realizację celów polityki rozwoju wszystkich  
szczebli administracji publicznej; uporządkowania i ogranicze-
nia liczby dokumentów strategicznych,

przyporządkowania strategii rozwoju do poszczególnych prio- 
rytetów Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (ŚSRK),

określenia brakujących strategii rozwoju w zakresie powiąza- 
nia ich z priorytetami ŚSRK,

podporządkowania tematycznego programów rozwoju po- 
szczególnym strategiom rozwoju.

Projekt przewiduje m.in., że: „Strategia rozwoju wojewódz-
twa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, 
krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich 
strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zago-
spodarowania przestrzennego województwa”.

W Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zapropono-
wano m.in.:

przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powią- 
zanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapew-
nienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności 
społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podno-

24 Przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie 10 października 2008 r. 
przez Sejm (przekazany do Senatu). 
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szenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej,

politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów, samorząd wo- 
jewództwa, samorząd powiatowy i gminny; politykę rozwoju 
prowadzi się na podstawie strategii rozwoju za pomocą pro-
gramów służących osiąganiu celów,

długookresowa strategia rozwoju kraju określa główne tren- 
dy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarcze-
go kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania 
kraju z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju na 
co najmniej 15 lat,

średniookresowa strategia rozwoju kraju określa podstawo- 
we uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym na 
okres 4-10 lat,

inne strategie rozwoju określają podstawowe uwarunko- 
wania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do rozwoju 
regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, 
realizowane za pomocą programów; strategiami rozwoju 
odnoszącymi się do regionów są: krajowa strategia rozwo-
ju regionalnego, strategia ponadregionalna, strategia roz-
woju wo jewództwa,

programy są dokumentami o charakterze operacyjno- 
wdrożeniowym: programy operacyjne i programy rozwoju 
(w tym programy wojewódzkie, o których mowa w Ustawie 

o samorządzie województwa i programy wieloletnie, o któ-
rych mowa w przepisach o fi nansach publicznych).

Projekty dotyczące nowej koncepcji polityki regionalnej

Polska nie posiada dokumentu określającego kompleksowo 
politykę regionalną25. Działania rządu zdominowane przez przy-
porządkowanie europejskiej polityce spójności spowodowały 
zaniedbania w zakresie oddziaływania przez politykę państwa 
jako całości na regiony. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
podjęto prace nad udzieleniem odpowiedzi na wyzwania, jakie 
stoją przed polityką regionalną w wymiarze średniookreso-
wym26. Przygotowywane są Tezy i założenia krajowej strategii 

rozwoju regionalnego.

Projekty zmian w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na poziomie kraju i województwa

Według przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury 
projektu zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym27, w zakresie planowania przestrzennego na pozio-

25 Aktualność zachowują zasady polityki regionalnej przewidziane 
w Strategii rozwoju kraju 2007-2015.

26 Według prezentacji E. Bieńkowska, Nowa koncepcja systemu polityki 

regionalnej – obszary refl eksji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, 22.04.2008 r.

27 Projekt Ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane, ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw 
(wersja z 27.09.2008).

mie kraju i województwa oraz relacji między nimi przyjęto po-
niższe rozwiązania:

organy samorządu województwa sporządzają plan zagospo- 
darowania przestrzennego województwa, ustanawiają czaso-
wą rezerwę terenu dla inwestycji celu publicznego o znacze-
niu wojewódzkim i powiatowym, a także prowadzą analizy 
i studia oraz opracowują koncepcje i programy odnoszące się 
do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzenne-
go odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym 
zakresie prac;

w planie zagospodarowania przestrzennego woje- 
wództwa uwzględnia się ustalenia Średniookresowej Strate-
gii Rozwoju Kraju, Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Kraju, strategii rozwoju województwa, programów rządo-
wych oraz: 

1) określa się w szczególności: cele zagospodarowania 
przestrzennego województwa; zasady organizacji struk-
tury przestrzennej województwa; strukturę ekologiczną 
województwa oraz wymagania i zasady gospodarowania 
zasobami i wartościami środowiska naturalnego i kulturo-
wego; strukturę podstawowych elementów sieci osadni-
czej, powiązania między nimi oraz podstawowe zasięgi ich 
obsługi; zasady kształtowania elementów systemu infra-
struktury społecznej, w tym w zakresie edukacji, kultury 
i zdrowia o znaczeniu ponadlokalnym; zasady rozmiesz-
czenia elementów systemu infrastruktury transportu, 
energetyki, gospodarki wodnej oraz składowisk odpadów; 
obszary problemowe i funkcjonalne oraz zasady i wymogi 
ich zagospodarowania,

2) wskazuje się i ustala rozmieszczenie: inwestycji celu pu-
blicznego o znaczeniu krajowym wynikających z planu za-
gospodarowania przestrzennego kraju oraz średniookre-
sowej strategii rozwoju kraju i programów rządowych; 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim 
zawartych w programach operacyjnych rozwoju woje-
wództwa; inwestycji celu publicznego o znaczeniu powia-
towym; innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, w tym związanych z realizacją celów pu-
blicznych zawartych w programach operacyjnych rozwoju 
województwa; terenów zamkniętych o znaczeniu krajo-
wym i wojewódzkim; obszarów przestrzeni chronionej 
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz ustala się 
zasady ich zagospodarowania; ustalenia te wiążą przy spo-
rządzaniu studium uwarunkowań, planów miejscowych 
i przepisów urbanistycznych. 

 W planie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa wskazuje się rozmieszczenie tych inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały 
ustalone w dokumentach przyjętych przez sejmik woje-
wództwa lub radę powiatu, zgodnie z ich właściwością;

minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki prze- 
strzennej i mieszkaniowej, uwzględniając ustalenia długookre-
sowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju, sektoro-
wych strategii rozwoju kraju oraz programów rządowych: 
sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzen-
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Ryc. 5. Systemu dokumentów strategicznych wg MRR 

(Źródło: Prezentacja MRR na spotkaniu Zespołu Realizacyjnego ds. KPZK, październik 2008)
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nego kraju lub jego zmiany; w porozumieniu z właściwymi 
ministrami sporządza projekty rozporządzeń w sprawie 
ustanowienia czasowej rezerwy terenu dla inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu krajowym; sporządza i aktualizuje 
raz na trzy lata raport o stanie zagospodarowania przestrzen-
nego kraju; koordynuje zgodność planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich z planem zagospodaro-
wania przestrzennego kraju, średniookresową i długookreso-
wą strategią rozwoju kraju oraz programami rządowymi. Rada 
Ministrów przyjmuje plan zagospodarowania przestrzennego 
kraju oraz raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 
kraju;

w planie zagospodarowania przestrzennego kraju: 

1) określa się przewidywane rozmieszczenie: inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym 
i ponadregionalnym ujętych w długookresowej strategii 
rozwoju kraju oraz w strategiach sektorowych rozwoju 
kraju; terenów zamkniętych, na których realizowane będą 
zadania o znaczeniu krajowym, wskazanych przez właści-
wych ministrów i kierowników urzędów centralnych; ob-
szarów problemowych określonych w długookresowej 
i średniookresowej strategii rozwoju kraju; obszarów 
wymagających ochrony,
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2) wskazuje się i ustala rozmieszczenie: inwestycji o zna-
czeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregionalnym 
określonych w średniookresowej strategii rozwoju kra-
ju oraz programach rządowych; obszarów chronionych 
o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i ponadregio-
nalnym, w tym obszarów przestrzeni chronionej o zna-
czeniu krajowym; obszarów metropolitalnych, wyznaczo-
nych na podstawie przepisów odrębnych; ustalenia ww. 
są wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego 
województw, studiów gminnych, planów miejscowych 
oraz przepisów urbanistycznych;

ministrowie i centralne organy administracji rządowej, w za- 
kresie swojej właściwości rzeczowej, sporządzają programy 
zawierające zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu krajowym, uwzględniając w szcze-
gólności cele i kierunki określone w długookresowej i śred-
niookresowej strategii rozwoju kraju oraz w sektorowych 
strategiach rozwoju kraju. Programy podlegają zaopiniowaniu 
przez sejmiki właściwych województw. Rada Ministrów przyj-
muje programy w drodze rozporządzenia. Minister właściwy 

Tab. 2. Integracja systemu gospodarki przestrzennej wg projektu 

Ministerstwa Infrastruktury 

(Źródło: Prezentacja Ministra O.R. Dziekońskiego podczas konsulta-

cji projektu zmiany ustawy, lipiec 2008)

• Powiązanie systemów programowania rozwoju, fi nansów pu-
blicznych i planowania przestrzennego,

• Nadrzędna Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju z sil-
nym komponentem przestrzennym (lub oddzielną Strategią 
Rozwoju Przestrzennego) – określa cele i potrzeby w sferze 
przestrzeni,

• Strategia Spójności i Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 
jako podstawa programów i planów rozwoju,

• Skoordynowany pionowo system planowania przestrzennego 
(lokalny, regionalny, krajowy) – rozpoznanie zasobów, potrzeb 
ochrony, umożliwienie realizacji celów rozwoju,

• Komponenty przestrzenne w większości dokumentów strate-
gicznych – społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń.

Długofalowa 
Strategia Rozwoju 

Przestrzennego Kraju

Przestrzeń

Ryc. 6. Integracja systemu gospodarki przestrzennej wg projektu Ministerstwa Infrastruktury 

(Źródło: Prezentacja Ministra O.R. Dziekońskiego podczas konsultacji projektu zmiany ustawy, lipiec 2008)
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do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej prowadzi rejestr programów;

minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki prze- 
strzennej i mieszkaniowej występuje do marszałka właściwe-
go województwa z wnioskiem o wprowadzenie wiążących 
ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego kraju do pla-
nu zagospodarowania przestrzennego województwa;

w celu ustanowienia czasowej rezerwy terenu, nie objętego  
planem miejscowym i przepisami urbanistycznymi, dla inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu krajowym wskazanych 
w planie zagospodarowania przestrzennego kraju Rada Mini-
strów może wydać rozporządzenie, wskazuje w nim granice 
rezerwowanego terenu oraz dopuszczalne przeznaczenie. 

Sposób integracji systemu gospodarki przestrzennej z polityką 
rozwoju, w ujęciu Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiają 
tab. 2 i ryc. 6.
Projekt przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury w wer-
sji po konsultacjach społecznych i międzyresortowych28 nie 
przewiduje opracowywania Koncepcji przestrzennego zagospo-

darowania kraju, a rozdzielenie jej funkcji na: strategie rozwoju 
kraju (średniookresową i sektorowe) określane w ramach regu-
lacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz plan 
zagospodarowania przestrzennego kraju.

3. Wybrane propozycje zmian

Droga do integrowania różnych ujęć i wymiarów plano-
wania

Proponowane zmiany muszą wyciągać wnioski z oceny dotych-
czasowych elementów systemu; podstawowe mankamenty sys-
temu zarządzania rozwojem wg MRR to:

słabość i nieefektywność systemu programowania, skutkująca  
brakiem możliwości osiągania celów polityki rozwoju,

niedostateczne powiązanie poziomu programowania z pozio- 
mem operacyjnym (także słabość instrumentów wdrażania 
KPZK),

brak silnego ośrodka koordynacji polityki rozwoju oraz brak  
sprawnych kanałów współpracy między poszczególnymi jej 
podmiotami,

odrębność planowania przestrzennego od planowania spo- 
łeczno-gospodarczego,

niedostatecznie określone relacje pomiędzy polityką rozwoju  
a polityką regionalną,

brak przejrzystego systemu fi nansowania polityki rozwoju. 

28 Projekt Ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane, ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw 
(wersja z dnia 27.09.2008).

Nowy system zarządzania rozwojem ma na celu zwiększenie 
skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz 
podniesienie jakości funkcjonowania instytucji publicznych. Re-
zultat zakładany to poprawa jakości i efektów zarządzania przez 
państwo polityką rozwoju na miarę wyzwań, przed jakimi stoi 
Polska, oraz oczekiwań stawianych przez społeczeństwo.

Konieczność dostosowania systemu planowania do zmian 
współczesnych i wyzwań przyszłości wynika z wyższego pozio-
mu intensyfi kacji rozwoju, intensywności procesów gospoda-
rowania zasobami środowiska i zagospodarowania przestrzeni 
oraz oddziaływań na stan i procesy przekształceń środowiska 
– ponieważ wszystko odbywa się w ograniczonej przestrzeni, 
wymaga to lepszej harmonizacji rozwoju w ujęciach przestrzen-
nych, w tym:

wyższego poziomu rozpoznania przestrzennych uwarunko- 
wań rozwoju, zwłaszcza dla nowych i szybko rozwijających 
się dziedzin działalności oraz nowych zjawisk i procesów 
przestrzennych,

lepszego systemu informacji o cechach, zasobach i warto- 
ściach przestrzeni z uwzględnieniem wartości rzadkich i nie-
mierzalnych,

integrowania różnych aspektów i wymiarów rozwoju, przy  
czym niezbędne jest: zwiększenie integracji różnych aspek-
tów w celu osiągania bardziej zrównoważonego rozwoju, 
wyważenie relacji miedzy aspektami rozwoju – planowaniem 
z punktu widzenia czasu i przestrzeni.
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Strategiczną rolę do spełnienia ma planowanie terytorialne, 
zwłaszcza na poziomie kraju. Jest ono podstawą do formuło-
wania polityki państwa jako całości wobec procesów zewnętrz-
nych. Wzrastająca rola samorządów terytorialnych w realizacji 
rozwoju, w tym przejmowaniu zadań od administracji rządowej, 
wskazuje na potrzebę silniejszego związania planowania rozwo-
ju i zagospodarowania przestrzennego na poziomie kraju z po-
ziomem województwa. Dla poprawy skuteczności planowania 
rozwoju i zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest 
prowadzenie polityki regionalnej państwa. Jednocześnie wyma-
gane jest większe sprecyzowanie dokumentów planistycznych 
w zależności od ich charakteru: horyzontu czasowego i związ-
ków z prognozowaniem lub realizacją.

Dokumenty planowania na poziomie krajowym 
i województwa

Projektowany system planowania rozwoju zawarty w projekcie 
zmiany Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w spo-
sób właściwy odpowiada na potrzeby integracji planowania roz-
woju, jego aspektów i wymiarów. Znalazło to swój wyraz m.in. 
przez włączenie zagadnień terytorialnych do wszystkich propo-
nowanych dokumentów planowania, zwłaszcza długo- i śred-
niookresowego oraz do polityki regionalnej prowadzonej przez 
rząd. Zmiana ta powoduje konieczność weryfi kacji obecnego 
ujęcia, w którym na poziomie kraju zagadnienia przestrzenne 
koncentrują się na Koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju oraz programach rządowych zawierających inwestycje 
celu publicznego o znaczeniu krajowym. Powstanie sytuacja, 
w której treści koncepcji zostaną rozdzielone według horyzon-
tu czasowego:

długookresowa strategia rozwoju kraju wraz ze sporządza- 
ną do niej prognozą będzie określała długookresowe zmiany 
społeczne, gospodarcze, ekologiczne i ustalała rozwiązania 
o charakterze strategicznym,

średniookresowa strategia rozwoju kraju wraz ze sporzą- 
dzaną do niej prognozą będzie określała zadania do realizacji 
w średnim okresie czasu odpowiadającym okresowi progra-
mowania rozwoju w UE,

plan zagospodarowania przestrzennego kraju stanie się pod- 
stawą realizacji zadań,

a między tymi dokumentami będą zachowane odpowiednie za-
leżności.

Propozycje w zakresie rodzaju i treści dokumentów 
planowania oraz powiązań

Zawarte w projekcie zmiany Ustawy o prowadzeniu polityki roz-

woju system dokumentów planowania rozwoju i gospodarowa-
nia przestrzenią na poziomie kraju nie mają swoich odpowiedni-
ków w województwie:

długookresowej strategii rozwoju kraju oraz średniookreso- 
wej strategii rozwoju kraju odpowiadają w zróżnicowanym 
zakresie na poziomie województwa strategia rozwoju wo-
jewództwa i plan zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa, w których wyodrębnia się dwa horyzonty czasu,

konieczne jest zapewnienie przystawalności długookresowej  
strategii rozwoju kraju w zakresie ujętych w niej zagadnień 
przestrzennych z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa; plan ten winien być raczej dokumentem stra-
tegicznym o horyzoncie długookresowym (zob. ryc. 7) i rela-
tywnie stabilnym, powiązanym w zakresie treści z długookre-
sową strategią rozwoju kraju (zob. tab.3),

niezbędne jest w relacji do proponowanego w projekcie zmia- 
ny Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
planu zagospodarowania przestrzennego kraju przewidzieć 
na poziomie województwa – program/plan koordynacyjno-
decyzyjny zagospodarowania przestrzennego województwa 
(zob. ryc. 7), powiązany w zakresie treści ze średniookreso-
wą strategią rozwoju regionalnego (zob. tab. 4) i programami 
rozwoju; jego podstawowym zadaniem byłoby skoordynowa-
nie przedsięwzięć (nie tylko inwestycji budowlanych, ale także 
np. powołania nowych obszarów chronionych) realizowanych 
w województwie z różnych środków (budżetu UE, rządu i sa-
morządów, przedsiębiorców prywatnych) przez różne pro-
gramy (operacyjne, rządowe, samorządowe, współpracy te-
rytorialnej itp.), przy czym istotne jest, aby nie ograniczać ich 
do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
ale obejmować nimi wszelkie zamierzenia, również ze środ-
ków niepublicznych, mające istotny wpływ na kształtowanie 
struktury przestrzennej i zróżnicowanie terytorialne proce-
sów rozwojowych. 

Ważne jest rozszerzenie zakresu inwestycji ujmowanych w do-
kumentach planistycznych, zwłaszcza w programie/planie ko-
ordynacyjno-decyzyjnym zagospodarowania przestrzennego 
województwa w porównaniu z wymaganym w Ustawie o pla-
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Tab. 3. Planowanie przestrzenne: relacje poziom krajowy – poziom wojewódzki (Źródło: Opracowanie własne)

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju zawiera:

• uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne przestrzennego roz-
woju kraju,

• cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju i zagospoda-
rowania kraju oraz sposoby ich realizacji,

• podstawowe elementy struktury przestrzennej:

– główne ogniwa sieci osadniczej – hierarchia/współzależności

– powiązania infrastrukturalne – transportowe i energetyczne (kie-
runki i ranga, wyposażenie)

– struktura obszarów chronionych (węzły i powiązania, ich rodzaje 
i ranga)

• zasady realizacji i koordynacji polityk służących zapewnieniu ładu 
przestrzennego,

• rekomendacje do średniookresowej SRK, w tym wskazanie ob-
szarów problemowych o znaczeniu krajowym.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa:

• uwarunkowania przestrzennego rozwoju,

• cele zagospodarowania przestrzennego województwa,

• zasady organizacji struktury przestrzennej,

• struktura ekologiczna oraz wymagania i zasady gospodarowania 
zasobami i wartościami środowiska naturalnego i kulturowego,

• struktura podstawowych elementów sieci osadniczej, po-
wiązania między nimi oraz podstawowe zasięgi ich obsługi,

• zasady kształtowania elementów systemu infrastruktury 

społecznej, w tym w zakresie edukacji, kultury i zdrowia o zna-
czeniu ponadlokalnym,

• zasady rozmieszczenia elementów systemu infrastruktury 
transportu, energetyki, gospodarki wodnej oraz składowisk od-
padów,

• obszary problemowe i funkcjonalne oraz zasady i wymogi ich 
zagospodarowania.

Strategia rozwoju województwa 
określająca priorytety, cele strategiczne i kierunki działań 

i Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
określający strukturę zagospodarowania przestrzennego 

województwa, zasady i kierunki zagospodarowania

Długookresowa (~20 lat) strategia rozwoju kraju 
określająca strukturę, cele i kierunki Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju

Średniookresowa strategia rozwoju kraju 2020 

zawierająca strategiczne zadania rządowe służące realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i zasady ich 

uwzględniania w programach

Strategie rozwoju i Krajowe programy operacyjne 

określające fi nansowanie zadań służących realizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu krajowym

Programy rozwoju i Regionalny program operacyjny 

określający fi nansowanie zadań służących realizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

Program koordynacyjno-decyzyjny zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

zadań służących realizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego i studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 
krajowego ponadregionalnego obszaru problemowego / metropolitalnego

gminy i powiaty

Ryc. 7. Koncepcja planowania rozwoju, w tym przestrzennego – relacje: poziom krajowy – poziom wojewódzki (Źródło: Opracowanie własne)
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nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która posługuje 
się defi nicją inwestycji celu publicznego zaczerpniętą z Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, gdzie odgrywa ona inną rolę niż 
powinna w zintegrowanym planowaniu rozwoju i gospodaro-
waniu przestrzenią. Obejmuje ona zainteresowaniem elementy 
infrastruktury technicznej przede wszystkim przesyłowej, nie 
dotyczy elementów infrastruktury wytwórczej (np. elektrowni). 
W dokumentach planistycznych jest to za mało, bowiem chodzi 
o wszelkie przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
i kształtowania struktury przestrzennej oraz relacji ze środo-
wiskiem.

Propozycje powiązań dokumentów planowania 
na poziomie regionalnym – przykład projektu zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego

Zachodzi konieczność określenia wzajemnych relacji między 
podstawowymi dokumentami określającymi politykę rozwoju 
(strategia) i zagospodarowania przestrzennego (plan) samorzą-
du województwa, aby można mówić o merytorycznej, choć nie 
formalnej integracji. Dokumentami operacyjnymi w wojewódz-
twie są przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny oraz 
inne strategie i plany średniookresowe dotyczące określonych 
sfer społecznych, gospodarczych i ekologicznych; brakuje takich 
dokumentów w zakresie gospodarowania przestrzenią woje-
wództwa.

W woj. pomorskim: strategia rozwoju województwa do 2020 
roku, uwzględniając uwarunkowania, w tym przestrzenne 
roz woju określa priorytety i cele strategiczne rozwoju woje-
wództwa, zaś plan (projekt jego zmiany) zagospodarowania 
przestrzennego województwa przekłada te priorytety i cele 

strategiczne rozwoju na cele główne polityki przestrzennej 
(zob. ryc. 8).

W projekcie planu cele główne polityki przestrzennej zostały 
rozpisane na zasady kształtowania struktury przestrzennej od-
noszące się do sposobów realizacji celów oraz kierunki i dzia-
łania przestrzenne, które należy podejmować, aby osiągać cele 
główne polityki przestrzennej w sposób zgodny z zasadami.

Taki sposób ujęcia pozwolił na przypisanie określonych zasad, 
kierunków i działań przestrzennych do poszczególnych osi 
i działań priorytetowych wyróżnionych w Regionalnym Progra-

mie Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz zapewnienie wyższej 
spójności w realizacji strategii, m.in. przez wskazanie kryteriów 
oceny strategicznej i wyboru projektów zgłaszanych do wybra-
nych osi priorytetowych RPO ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa.

Działania w kierunku integracji dokumentów samorządu woje-
wództwa nie zapewniają jednak spójności wszystkich dokumen-
tów o charakterze strategicznym i operacyjnym realizowanych 
na obszarze województwa – dotyczy to w szczególności stra-
tegii programów resortowych oraz programów operacyjnych 
zarządzanych przez organy rządowe.

Rekomendacje do krajowej polityki przestrzennej 
i działań administracji rządowej

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa daje podstawę sformułowania rekomendacji samorzą-
du województwa do dokumentów rządowych, w tym Koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju.

Tab. 4. Planowanie przestrzenne: relacje poziom krajowy – poziom wojewódzki (Źródło: Opracowanie własne)

Średniookresowa strategia rozwoju kraju:

• diagnoza sytuacji s-g-r i przestrzennej, i środowiska

• prognoza trendów rozwojowych

• rekomendacje z raportu ewaluacyjnego, szacunkowa ocena 
skutków

• cele strategiczne w wymiarze s-g-r i przestrzennym

• wskaźniki realizacji

• kierunki polityki państwa

• obszary problemowe o znaczeniu krajowym i ponadregional-
nym wymagające interwencji państwa

• założenia systemu realizacji oraz ram fi nansowych

• ew. strategiczne zadania państwa i zasady uwzględniania ich 
w programach

Program koordynacyjno-decyzyjny zagospodarowania 

przestrzennego województwa zawiera:

a) wskazania lokalizacyjne inwestycji celu publicznego:

• o znaczeniu krajowym wynikających z planu zagospodarowania 
przestrzennego kraju oraz średniookresowej strategii rozwoju 
kraju i programów, o których mowa w art. 48 ust. 1

• o znaczeniu wojewódzkim zawartych w programach operacyj-
nych rozwoju województwa

• o znaczeniu powiatowym

• innych niż wymienione w lit. a o znaczeniu ponadlokalnym, 
w tym związanych z realizacją celów publicznych zawartych 
w programach operacyjnych rozwoju województwa

b) rozmieszczenie terenów zamkniętych o znaczeniu krajowym 
i wojewódzkim

c) zasięgi przestrzenne obszarów przestrzeni chronionej o zna-
czeniu krajowym i wojewódzkim oraz ustala się zasady ich 
zagospodarowania
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W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego woj. po-
morskiego rekomenduje się np.:

1)  w zakresie kształtowania systemu ekologicznego:

określenie korytarzy ekologicznych,• 

aktywizację działań na rzecz utworzenia Światowego Re-• 
zerwatu Biosfery,

podjęcie przez organy administracji rządowej i samorządo-• 
wej wspólnych prac w zakresie skoordynowanych działań 
ochrony, gospodarowania i zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarach przymorskich,

podjęcie przez organy administracji rządowej i samorządo-• 
wej wspólnych prac celem objęcia zintegrowaną ochroną 
Zalewu Wiślanego wraz z jego otoczeniem oraz ze stroną 
rosyjską działań dla utworzenia międzynarodowego obsza-
ru chronionego;

Przełożenie 
priorytetów i celów 

strategicznych SRWP 
2020 na cele główne 
polityki przestrzennej

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Pomorskiego 2020

priorytety

• Konkurencyjność

• Spójność

• Dostępność

Priorytety 

SRWP

Cele strategiczne rozwoju 

województwa pomorskiego 2020

Kierunki powiązań 

celów strategicznych 

z celami głównymi 

polityki przestrzennej

Cele główne polityki 

przestrzennej

K
on

ku
re

nc
yj

no
ść

Lepsze warunki dla przedsiębiorczości 
i innowacji Powiązanie województwa 

z Europą, w tym przede 
wszystkim z Regionem 
Bałtyckim

Wysoki poziom edukacji i nauki

Rozwój gospodarki wykorzystującej 
specyfi czne zasoby regionalne

Efektywna sfera publiczna
Wzrost konkurencyjności 
i efektywności 
gospodarowania 
przestrzenią

Silna pozycja i powiązania Obszaru 
Metropolitalnego Trójmiasta 
w układzie ponadregionalnym, głównie 
bałtyckim

Sp
ój

no
ść

Wzrost zatrudnienia i mobilności 
zawodowej

Osiągnięcie wysokich 
warunków i jakości życia 
mieszkańców

Silne, zdrowe i zintegrowane 
społeczeństwo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Kształtowanie procesów społecznych 
i przestrzennych dla poprawy jakości 
życia

Zahamowanie dewaloryzacji 
środowiska oraz ochrona 
jego struktur i wartości

Wzmacnianie subregionalnych 
ośrodków rozwojowych

D
os

tę
pn

oś
ć

Efektywny i bezpieczny system 
transportowy

Poprawa funkcjonowania systemów 
infrastruktury technicznej 
i teleinformatycznej

Podwyższenie walorów 
bezpieczeństwa i odporności 
na skutki awarii i klęsk 
żywiołowych

Lepszy dostęp do infrastruktury 
społecznej, zwłaszcza na obszarach 
strukturalnie słabych

Zachowanie i poprawa stanu 
środowiska przyrodniczego

Ryc. 8. Planowanie przestrzenne województwa: relacje: cele rozwoju – cele zagospodarowania przestrzennego 

(Źródło: Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego)
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2)  w zakresie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabyt-
ków:

ustanowienie przez ministra kultury lub wojewódzkiego • 
konserwatora zabytków form ochrony dziedzictwa kultu-
rowego (parków kulturowych),

aktywizację działań na rzecz wpisania Gdańska na Świato-• 
wą Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNE-
SCO;

3)  w zakresie kształtowania systemu osadniczego:

wskazanie zespołu miast i gmin funkcjonalnie związanych • 
położonych nad Zatoką Gdańską jako jednej z najważniej-
szych metropolii polskich i południowego Bałtyku,

wprowadzenie zintegrowanego planowania rozwoju i za-• 
gospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalne-
go i spójnego systemu koordynacji działań strategicznych 

podejmowanych wspólnie przez organy administracji rzą-
dowej i samorządowej,

realizacja działań na rzecz utrzymania warunków rozwoju • 
Słupska – ważnego ośrodka w obszarze strukturalnie sła-
bym (Pomorze Środkowe);

4)  w zakresie aktywizacji rozwoju ponadregionalnych ob-
szarów problemowych:

aktywizacja rozwoju zachodniej części województwa • 
(wspólnie ze wschodnią częścią woj. zachodniopomor-
skiego) jako krajowego obszaru problemowego Pomorze 
Środkowe,

wspieranie aktywizacji i odnowa wsi, zwłaszcza na obsza-• 
rach słabych strukturalnie, w tym popegeerowskich,

aktywizacja obszarów o wysokich walorach środowiska dla • 
turystyki, zdolnych do konkurencji na rynku europejskim;
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5) w zakresie infrastruktury transportowej:

rozwijanie infrastruktury transportowej w sieci TEN-T,• 

utworzenie nowych korytarzy europejskich (• Via Hanseati-

ca i InterMare),

zrównoważony system transportu zbiorowego w Metro-• 
polii i połączeń centrum metropolii z gminami otoczenia,

zagospodarowanie europejskiej drogi wodnej E-70 i powią-• 
zanej z nią E-40;

6) w zakresie infrastruktury technicznej:

ochronę brzegów morskich, zwłaszcza Mierzei Wiślanej • 
i Helskiej,

aktywizację działań dotyczących modernizacji systemu • 
ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisły i jej delty po-
łożonej w dwóch województwach,

inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa energe-• 
tycznego.

Projekt wskazuje obszary problemowe wymagające interwen-
cji ze strony polityki regionalnej państwa:

obszar metropolitalny Trójmiasta, 

obszary wiejskie o ubogiej infrastrukturze technicznej i spo- 
łecznej, słabo rozwiniętej sieci lokalnych instytucji wspierania 
przedsiębiorczości, często pozbawione dostępu do ważniej-
szych korytarzy komunikacyjnych,

Żuławy Wiślane – obszar, który oprócz aktywizacji społecz- 
no-gospodarczej wymaga stosowania skomplikowanych za-
biegów agrotechnicznych i zabezpieczeń przed powodzią,

obszary nadmorskie, w których sytuacje problemowe wyni- 
kają ze wzajemnych relacji przestrzennych morza i lądu oraz 
konfl iktów.

Współpraca w tworzeniu dokumentów

Partycypacja jest warunkiem przekształcania klasycznej demo-
kracji w kierunku demokracji uczestniczącej – najważniejszej 
cechy społeczeństwa obywatelskiego. W zakresie planowania 
rozwoju, w tym przestrzennego, szczególną rolę odgrywają 
terytorialnie zorganizowane struktury społeczne, w tym two-
rzone z mocy Ustawy samorządy terytorialne i ich dobrowolne 
związki oraz stowarzyszenia występujące na różnych poziomach 
terytorialnej organizacji państwa. Niezbędne jest rozszerzanie 
obligatoryjnego udziału społecznego (przewidzianego przepi-
sami prawa; ich pominięcie oznaczałoby naruszenie procedury 
tworzenia dokumentu) o inicjatywy lokalne rozszerzające za-
kres partycypacji (nie wymagane przepisami prawa, ale wynika-
jące z potrzeby doskonalenia porozumienia na etapie tworzenia 
dokumentu przed skierowaniem go do realizacji; przewidujące 

skuteczniejszą realizację przy zastosowaniu tego rodzaju part-
nerstwa).

Konieczne jest także wspólne opracowywanie dokumentów 
przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej – 
silniejszy zakres współdziałania na etapie tworzenia projektów, 
a nie oceny gotowych rozwiązań, sprzyjać będzie ich jakości 
oraz umożliwi rozwiązywanie sprzeczności przed formalnym 
ich akceptowaniem. Udział partycypacyjny na wczesnym etapie 
kontynuowany przez cały okres planowania stosownie do po-
szczególnych ważnych kroków tego procesu daje podstawę do 
wyższej efektywności działań. 

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa pomorskiego wskazano przedsięwzięcia ponadregio-
nalne wymagające współpracy międzywojewódzkiej:

kreowanie stref przyspieszonego rozwoju społeczno-gospo- 
darczego wzdłuż multimodalnych korytarzy transportowych 
o znaczeniu europejskim i międzyregionalnym,

poprawa spójności wewnętrznej, w tym włączenie polskich  
regionów nadmorskich w kształtujący się układ bałtyckich au-
tostrad morskich,

zintegrowane zarządzanie strefą brzegową, obszarem ro- 
snącej presji inwestycyjnej i krzyżowania się interesów wielu 
aktywności gospodarczych z ochroną środowiska (m.in. NA-
TURA 2000), a także ochroną brzegów morskich,

przełamywanie problemów strukturalnych na obszarach de- 
presji społeczno-gospodarczej: Dolina Dolnej Wisły i Delta 
Wisły – Żuławy,

wspieranie tworzenia sieciowych ponadregionalnych produk- 
tów turystycznych z wykorzystaniem jezior i lasów o wyjąt-
kowej wartości w przestrzeni europejskiej i przy zapewnieniu 
ciągłości systemu przyrodniczego.

Znaczna część wyzwań rozwojowych ma także swój kontekst 
międzynarodowy. Niezbędne jest zatem pogłębione zaangażo-
wanie województwa we współpracę w wymiarze przygranicz-
nym (zwłaszcza w ramach Euroregionu Bałtyk) oraz ponadnaro-
dowym (zwłaszcza w Regionie Morza Bałtyckiego).

Monitoring

Konieczność monitorowania procesów rozwoju regionalnego 
i przestrzennego, jak i stanu realizacji poszczególnych dokumen-
tów strategiczno-programowych zadecydowała o traktowaniu 
w województwie pomorskim monitoringu jako rozwiązania sys-
temowego, obejmującego w sposób zintegrowany zarówno stan, 
procesy, jak i realizacje założeń dokumentów (zob. ryc. 9).

W ten sposób systemowy charakter monitoringu oddaje najle-
piej jego szeroka defi nicja, określająca, że „monitoring regional-
ny stanowi proces obserwacji zmian zachodzących w obszarze 
regionu i narzędzie zarządzania jego rozwojem; jest systemem, 
na który składają się narzędzia informatyczne, metodologia ba-
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dań, procedury organizacyjne, zasoby informacyjne i wyniki ich 
interpretacji oraz obsługujące ten system zespoły ludzkie”29. 

Zakończenie

Przedstawiony stan procesu planowania na poziomie krajowym 
oraz jego związki z planowaniem wojewódzkim, a także podej-
mowane działania wskazują, że:

aktualna efektywność działań wynika w dużym stopniu z nie- 
dostatecznej spójności działań w zakresie rozwoju i zagospo-
darowania przestrzeni, realizowanych przez różne struktury 
zarządzania na podstawie niedostatecznie skoordynowanych 
regulacji prawnych, przewidzianych w nich narzędzi, w tym 
tworzonych dokumentów planistycznych, powiązań między 
nimi, a także współdziałania w ich tworzeniu i realizacji,

29 J. Czochański, System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań 

krajobrazowych i zarządzania przestrzenią – w druku.

szczególnie widoczna jest rozdzielność i niespójność plano- 
wania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego; 
niektóre przewidziane prawem narzędzia nie są stosowane 
(np. programy rządowe zawierające inwestycje celu publicz-
nego), dopuszczalna jest realizacja znacznej części inwestycji 
niezgodnie z podstawowym systemem (decyzje lokalizacyjne 
niezgodne z dokumentami polityki przestrzennej) lub w celu 
przyspieszenia realizacji na mocy regulacji specjalnych i czaso-
wych poza systemem (szereg ustaw specjalnych),

przygotowywane projekty zmian tej sytuacji odpowiadają na  
zasadnicze mankamenty i tworzą rozwiązania dla lepszej inte-
gracji społecznych, gospodarczych i środowiskowych aspek-
tów rozwoju z uwzględnieniem horyzontu czasowego i wy-
miaru przestrzennego; na poziomie krajowym przewidziano 
istotną rozbudowę systemu narzędzi, w tym dokumentów 
planistycznych i programowych oraz ich powiązań integrują-
cych zagadnienia rozwoju z planowaniem przestrzennym oraz 
z dokumentami poziomu regionalnego,

w projektach zmian niedostatecznie uwzględniono potrze- 
bę zróżnicowania dokumentów planowania przestrzennego 
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Regionalny Program Operacyjny

Wojewódzkie strategie, plany i programy sektorowe

Procesy i stan rozwoju społeczno-gospodarczego 
i przestrzennego

Przedmiot monitoringu Narzędzia Efekty Interpretacje i efekty

Raporty

Ewaluacje

Prognozy

Opracowania inne
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strategiczno-operacyjnych

 Upowszechnianie

 Publikacje System Informacji o Terenie
  Województwa Pomorskiego

książkowe internetowe

Ryc. 9. Planowanie rozwoju i przestrzenne w województwie – monitoring 

(Źródło: Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego)
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poziomu wojewódzkiego ze względu na horyzonty czasowe 
i ich powiązania z dokumentami określającymi politykę roz-
woju na poziomie krajowym; niezbędne jest rozwinięcie pro-
jektów rządowych – taką propozycją może być plan/program 
koordynacyjno-decyzyjny zagospodarowania przestrzennego 
województwa,

większa uwaga winna być skierowana także na zapewnienie  
właściwych relacji w pełnym cyklu działań skierowanych na 

wzajemne dostosowanie aspektów rozwoju i zagospoda-
rowania przestrzennego w procesie od formułowania roz-
poznania sytuacji, przez określanie celów, rozpatrywanie 
wariantów rozwiązań, ich ocenę oraz wybór na podstawie 
spodziewanych skutków, realizację i ocenę skuteczności dzia-
łań przy wykorzystaniu zintegrowanego monitoringu społecz-
no-gospodarczo-przestrzennego obejmującego w sposób 
zintegrowany zarówno stan, procesy, jak i realizację założeń 
dokumentów planistycznych i programowych.
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Na proces kształtowania polityki regionalnej wpływa szereg 
uwarunkowań wewnętrznych (m.in. ramy prawne, proce-

sy społeczno-gospodarcze), jak również zewnętrznych (m.in. 
procesy integracyjne, globalizacja). W okresie przedakcesyjnym 
w prawie polskim brak było uregulowań dotyczących polityki 
regionalnej państwa, czego bezpośredniej przyczyny można upa-
trywać zasadniczo w jej braku w pierwszym okresie po transfor-
macji ustrojowej1. Sytuacja zmieniła się z chwilą podjęcia prac nad 
wypełnieniem warunków stawianych państwom członkowskim 
pragnącym przystąpić do Wspólnoty Europejskiej. Polska dekla-
rując zamiar przystąpienia do struktur Wspólnotowych i roz-
poczynając proces negocjacyjny z Unią Europejską, zobowiązała 
się do przyjęcia jej dorobku prawnego, w tym także w zakresie 
polityki regionalnej i koordynacji instrumentów strukturalnych. 
Wymogi związane z procesem dostosowawczym Polski w tej 
dziedzinie stworzyły konieczność uznania celów i zasad polityki 
strukturalnej UE oraz ścisłe powiązanie celów i zasad polityki 
rozwoju regionalnego państwa polskiego z unijnymi. Ponadto 
zbędne było zbudowanie systemu koordynacji polityki spójno-
ści, odpowiednich struktur administracyjnych i dostosowanie 
do standardów UE zasad i procedur2. Celowi temu służyły, obok 
strategicznych dokumentów planistycznych, ustawowe rozwią-
zania prawne, których czasokres oddziaływania pokrywał się 
z kolejnymi perspektywami budżetowymi Wspólnoty. Harmo-
nizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w dzie-
dzinie polityki regionalnej miała specyfi czny charakter. Prawo-
dawstwo Wspólnoty w tym obszarze nie wymagało dokonania 
bezpośredniej transpozycji do polskiej legislacji3. Wyznacza ono 
bowiem jedynie ramy (zasady) funkcjonowania polityki struk-
turalnej UE, a w gestii państw członkowskich znajduje się ich 
wdrożenie – zgodnie z własnymi systemami instytucjonalnymi, 
prawnymi i fi nansowymi. Chodziło zatem o zaproponowanie 

* Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
1 Raport końcowy nr PL9212/02.01/15. Harmonizacja prawa polskie-

go w zakresie prawa samorządu terytorialnego, Warszawa 1998, 
s. 58.

2 Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze „polityka regionalna i ko-
ordynacja instrumentów strukturalnych” przyjęte przez Radę Mini-
strów w dniu 23 listopada 1999 r., s.366.

3 Wspólnota Europejska pozostaje w zasadzie neutralna co do 
rozwiązań prawnych przyjętych w poszczególnych państwach 
członkowskich, nie wyraża zainteresowania wewnętrznymi struk-
turami poszczególnych krajów, o ile gwarantują one sprawne wpro-
wadzanie w życie i stosowanie prawa unijnego (Raport końcowy nr 
PL9212/02.01/15, s. 2).

Ewolucja rozwiązań prawnych 
w zakresie polityki regionalnej w Polsce

AGNIESZKA KŁAPEĆ *

niezbędnych korekt polskiego ustawodawstwa tak, aby Polska 
mogła w pełni korzystać z europejskiej polityki regionalnej. 
Do głównych wyzwań instytucjonalnych stojących przed Polską 
w okresie poprzedzającym uzyskanie członkostwa w UE należało 
zakończenie tworzenia podstaw prawnych polityki regionalnej, 
rozwój struktur administracyjnych, instrumentów fi nansowych 
oraz mechanizmów monitorowania i kontroli umożliwiających 
uczestniczenie w programach strukturalnych UE.

Aktem prawnym, który defi niował kształt systemu polityki re-
gionalnej w Polsce w początkowym okresie jego funkcjonowa-
nia, była ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania 
rozwoju regionalnego4. Określała ona reguły i instrumenty 
wspierania rozwoju regionalnego przez władze publiczne, spo-
soby współdziałania administracji rządowej z organami władzy 
samorządowej, instytucje wspierające rozwój regionalny, tryb 
prowadzenia działań oraz zasady zawierania i wykonywania kon-
traktów wojewódzkich. W obliczu akcesji Polski do UE niezbęd-
ne było uchwalenie nowego aktu prawnego w obszarze pozy-
skiwania i wykorzystywania środków unijnych przeznaczonych 
na wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Funkcję 
tę spełniała ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym 
Planie Rozwoju5, która uwzględniła postanowienia umów mię-
dzynarodowych podpisanych przez Polskę, wyniki negocjacji 
akcesyjnych oraz zapisy właściwych Wspólnotowych aktów 
normatywnych. Z kolei w bieżącej perspektywie lat 2007-2013 
problematyka ta została uregulowana w ustawie z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju6. W ustawie 
wskazano podmioty prowadzące politykę rozwoju, tryb współ-
pracy między nimi, podstawowe instrumenty służące realizacji 
tej polityki oraz źródła ich fi nansowania. Przyjęto, że metody 
realizacji polityki rozwoju zostaną określone w strategiach 
rozwoju i uszczegółowione w programach operacyjnych. Do 
strategii rozwoju zaliczono pierwotnie strategię rozwoju kra-
ju, strategie sektorowe, strategie rozwoju województw oraz 
strategie rozwoju lokalnego. Wskazano, że za realizację polityki 
rozwoju odpowiada Rada Ministrów, samorządy województw 
oraz samorządy powiatowe i lokalne. Wraz z wejściem w życie 
powyższej ustawy powstał w Polsce jednolity system programo-
wania strategicznego rozwoju kraju. Kluczową rolę w tym syste-

4 Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.
5 Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz.1206, z późn. zm.
6 Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
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mie ustawa przyznała przyjmowanej w drodze ustawy7 Strategii 
Rozwoju Kraju, której przypisano nadrzędną rolę nad innymi 
strategiami i dokumentami programowymi. 

Podkreślenia wymaga, że wraz z przyjęciem ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju w jej pierwotnym kształcie8 stwo-
rzone zostały rozwiązania prawne, które ingerowały w porzą-
dek ustrojowy państwa. Mechanizmy prawne wprowadzone po-
wyższą regulacją prowadziły w szczególności do zmiany relacji 
pomiędzy administracją rządową a samorządem województwa, 
a w efekcie do zachwiania pozycji ustrojowej jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz spadku efektywności działania w za-
kresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. Z punktu 
widzenia możliwości uruchomienia programów operacyjnych fi -
nansowanych z funduszy unijnych, szczególnie niepokojące były 
zwłaszcza te przepisy ustawy, które były niezgodne z Rozporzą-
dzeniem Ogólnym9. W szczególności aspektami wymagającymi 
nowelizacji w pierwszym okresie funkcjonowania ustawy, które 
w istotny sposób podważały pozycję samorządu województw 
jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie polityki roz-
woju, były następujące obszary:

− wyposażenie właściwego miejscowo wojewody w kompe-
tencje nadzorcze tzw. prawo weta w procesie wyłaniania 
projektów konkursowych w ramach regionalnego programu 
operacyjnego (RPO)10. Powyższy zapis był niezgodny z prze-
pisami unijnymi oraz z zasadą nadzoru nad samorządem wo-
jewództwa. Instrument ten, zwłaszcza przy braku kryteriów 
nadzoru i oceny nieprawidłowości, mógł zahamować usta-
wowe kompetencje samorządu województwa w zakresie 
prowadzenia polityki rozwoju;

− przyznanie wojewodzie kompetencji do powoływania Komi-
tetu Monitorującego RPO11. Przywołane rozwiązanie stało 
w sprzeczności z zapisami aktów prawa Wspólnotowego 
wskazujących, że jedną z funkcji Instytucji Zarządzającej 
programem jest powoływanie (we współpracy z państwem 
członkowskim) Komitetu Monitorującego oraz kierowanie 
jego pracą, jak również rozstrzygnięciami przyjętymi w ra-
mach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013;

7 Tryb ustawowy przewidziany został w przepisach przejściowych, 
dotyczyć miał każdej kolejnej strategii rozwoju kraju za wyjątkiem 
już uchwalonej w trybie uchwały Rady Ministrów Strategii Rozwoju 
Kraju 2007-2015.

8 Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658.
9 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260 
(Dz.U. L 210 z 31.07.2006 r., s. 25).

10 Art. 28 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zo-
stał uchylony w drodze ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o fi -
nansach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 140, poz. 984).

11 Art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju został 
zmieniony w drodze ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz ustawy o fi nansach publicznych, która przyznała 
Instytucji Zarządzającej RPO kompetencje do powoływania Komitetu 
Monitorującego RPO.

− przyznanie wojewodzie kompetencji do rozpatrywania pro-
testu złożonego przez wnioskodawcę, którego projekt nie 
został wyłoniony do dofi nansowania w ramach RPO. Przywo-
łany zapis powodował uwikłanie organu administracji rządo-
wej w proces prowadzenia polityki rozwoju regionu – kom-
petencji ustrojowo przypisanej samorządowi województwa. 
Takie usytuowanie wojewody oznaczało wprowadzenie no-
wego podmiotu do systemu zarządzania programem i było 
zbieżne z kompetencjami Instytucji Zarządzającej. Ustawa 
nie określała także przejrzystych przesłanek do podjęcia de-
cyzji o przyjęciu lub odrzuceniu protestu oraz nie wskazywa-
ła konsekwencji prawnych w tym zakresie;

− przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regio-
nalnego kompetencji do decydowania o dofi nansowaniu pro-
jektu w ramach RPO, którego benefi cjentem jest instytucja 
zarządzająca lub instytucja pośrednicząca12. Powyższa regula-
cja wykraczała poza zakres funkcji koordynacyjnej w zakresie 
wdrażania programów operacyjnych i ingerowała w autono-
mię Instytucji Zarządzającej RPO;

− przyznanie wojewodzie kompetencji powoływania stałej 
konferencji współpracy w ramach realizacji strategii rozwoju 
województwa i RPO oraz przewodniczenia powyższej kon-
ferencji. Należy podkreślić, że ustawową kompetencję do 
prowadzenia polityki rozwoju na poziomie regionu posiada 
sejmik województwa, a zaangażowanie organów administra-
cji rządowej w tym zakresie powodowało naruszenie zagwa-
rantowanej konstytucyjnie pozycji ustrojowej samorządu 
województwa. W zakresie formuły działania powyższego 
ciała nieuzasadniony wydawał się zwłaszcza zapis dotyczący 
aspektu ustalania wspólnego stanowiska konferencji w zakre-
sie spraw wskazanych w ustawie.

Ponadto konsekwencją zastąpienia wszystkich programów wo-

jewódzkich regionalnymi programami operacyjnymi był wymóg 
stosowania zapisów ustawy również do programów wynika-
jących z ustaw szczególnych oraz programów stanowiących 
wyłącznie inicjatywę samorządu województwa. Należy rów-
nież zauważyć, że zastosowanie wprowadzonych przez ustawę 
regulacji m.in. w zakresie konsultacji społecznych, konferencji 
współpracy, kompetencji Komitetu Monitorującego i zarządu 
województwa odnośnie wszystkich programów uchwalanych na 
poziomie województwa ograniczyło kompetencje sejmiku wo-
jewództwa. Wiele błędów systemowych zostało naprawionych 
w pierwszej nowelizacji ustawy, jednak nie była to nowelizacja 
kompleksowa13. Prowadzone dalsze analizy oraz doświadczenia 
zdobyte podczas stosowania przyjętych rozwiązań ustawowych 
w przeciągu kilkunastu miesięcy ich obowiązywania wskazały na 
konieczność wprowadzenia kolejnych zmian do przedmiotowe-
go aktu, a także innych regulacji powiązanych z problematyką 
rozwoju. 

Odpowiedzią na zidentyfi kowane przeszkody jest uchwalona 
w dniu 7 listopada 2008 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw 

12 Art. 35 ust. 2 pkt 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
został uchylony w drodze ustawy o zmianie ustawy o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o fi nansach publicznych.

13 Dz.U. z 2007 r. nr 140, poz. 984.
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w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności14. Nowelizacja w przyjętym kształcie dotyczy ustaw 
związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, w szcze-
gólności obejmuje ustawę o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju, ustawę o fi nansach publicznych, ustawę o samorządzie 
województwa, ustawę o działach administracji rządowej oraz 
ustawę o Narodowym Planie Rozwoju. W założeniu wprowa-
dzone zmiany służyć mają prawidłowemu, celowemu i spójne-
mu wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
ności oraz zwiększeniu efektywności wykorzystania pomocy 
w ramach perspektywy fi nansowej 2007-2013, w szczególności 
poprzez wprowadzenie mechanizmów koordynacji działań oraz 
uproszczenie systemu wdrażania.

Wśród wprowadzonych zmian na rzecz wzmocnienia skutecz-
ności i efektywności wydatkowania środków na szczególną uwa-
gę zasługują rozwiązania przyjęte w ustawie o fi nansach publicz-
nych. Polegają one na doprecyzowaniu zasad przekazywania 
środków i realizacji zadań fi nansowych ze źródeł zagranicznych, 
uproszczeniu systemu obiegu środków fi nansowych, przyznaniu 
instytucjom uczestniczącym w procesie wykorzystania środków 
dodatkowych kompetencji, które przyspieszą i usprawnią pro-
ces wykorzystywania funduszy. Regulacja przyznaje Instytucjom 
Zarządzającym i Pośredniczącym możliwość powierzenia Insty-
tucjom Wdrażającym, będącym jednostkami sektora fi nansów 
publicznych, w drodze porozumienia lub umowy, zadań w za-
kresie wydawania decyzji o zwrocie środków określających ter-

14 Dz.U. z 2008 r. nr 216, poz. 1370.

min i kwotę przypadającą do zwrotu, co uprawniać je będzie 
do egzekwowania należności od benefi cjentów, wydatkujących 
otrzymane środki niezgodnie z zasadami określonymi w ramach 
danego programu. Wprowadzone zapisy doprecyzowują pojęcie 
i zakres dotacji rozwojowej, modyfi kują zasady rządzące środka-
mi niewykorzystanymi w cyklu rocznym, tzw. środkami niewy-
gasającymi, określają sposób wykorzystania odsetek bankowych 
od środków przekazywanych w ramach dotacji rozwojowej, 
wskazują podmioty zwolnione z obowiązku składania zabezpie-
czenia przy zawieraniu umowy o udzielenie dotacji rozwojowej. 
Wprowadzone w ramach zmian propozycje służą również ujed-
noliceniu zasad korzystania z Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że jedną z zapowiadanych na przyszłość 
zmian jest kolejna nowelizacja ustawy o fi nansach publicznych. 
Projekt15, poza wyodrębnieniem budżetu środków europej-
skich w ramach budżetu państwa, zakłada również zmianę sys-
temu przepływów fi nansowych, która polega na wyznaczeniu 
centralnego podmiotu płatniczego (Bank Gospodarstwa Kra-
jowego) do realizacji płatności dla benefi cjentów programów. 
Przyjęto, że BGK będzie dokonywał płatności w programach 
na rzecz benefi cjentów z rachunków otwartych w tym banku 
przez Ministra Finansów. Oznacza to, że płatności realizowane 
przez BGK będą jedyną formą przekazywania środków benefi -
cjentom, a tym samym płatności te przestaną mieć formę dotacji 
rozwojowych. W przypadku konieczności dokonania płatności 
na rzecz benefi cjenta, instytucja, z którą benefi cjent zawarł umo-

15 Rządowy projekt ustawy o fi nansach publicznych (druk nr 1181).
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wę o dofi nansowanie projektu, będzie składała do BGK zlecenie 
płatności. Natomiast w przypadku, gdy instytucją zarządzającą 
lub pośredniczącą jest samorząd województwa, płatności prze-
kazywane będą na rachunek samorządu województwa i stano-
wić będą jego dochód. W świetle powyższych zapowiedzi poja-
wia się obawa, że zanim właśnie przyjęte rozwiązania zaczną na 
dobre obowiązywać, zostaną wdrożone odrębne instrumenty, 
co z kolei powoduje zagrożenie dla pewności i stabilności prawa 
w odczuciu obywateli, zwłaszcza że ustawodawca nie przewi-
dział przepisów przejściowych w przedmiotowej regulacji.

Drugim z kluczowych aktów prawnych objętych nowelizacją 
jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W jej 
obrębie dokonano doprecyzowania defi nicji polityki rozwoju, 
zrezygnowano bowiem ze wskazywania otwartego katalogu 
obszarów tematycznych odnoszących się do polityki rozwoju 
na rzecz kompleksowego określenia jej zakresu. Wskazano, iż 
stanowi ona zespół powiązanych działań ukierunkowanych na 
zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spój-
ności regionalnej i przestrzennej oraz realizację celów służą-
cych wzmocnieniu konkurencyjności gospodarki oraz tworze-
niu nowych miejsc pracy, co wyraźnie wskazuje na powiązanie 
z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej. Jednak istota zmian 
polega na wzmocnieniu procesu koordynacji i udoskonaleniu in-
strumentów służących realizacji zasady partnerstwa na etapie 
tworzenia i realizacji dokumentów strategicznych. Przejawem 
pierwszego z aspektów jest wzmocnienie kompetencji ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialnego 
za koordynację realizacji strategii rozwoju. Przyznane ministro-

wi uprawnienia obejmują m.in.: podejmowanie inicjatyw w za-
kresie programowania strategicznego, programowanie i realiza-
cję polityki regionalnej, ocenę realizacji strategii w odniesieniu 
do celów i priorytetów średniookresowej strategii rozwoju 
kraju oraz przedstawianie opinii o zgodności strategii i progra-
mów z tym dokumentem, monitorowanie i ocenę rozwoju kraju 
w ujęciu regionalnym i przestrzennym, wyznaczanie obszarów 
problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wy-
magających interwencji państwa. Dodatkowym mechanizmem 
służącym zapewnieniu efektywnej koordynacji programowania 
i wdrażania polityki rozwoju oraz monitorowania i oceny instru-
mentów jej realizacji jest powołanie Komitetu Koordynacyjne-
go do spraw Polityki Rozwoju, z Prezesem Rady Ministrów jako 
jego przewodniczącym. Ponadto w ramach zaproponowanych 
zmian powołany zostanie również Komitet do spraw Kontroli 
i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, któ-
ry jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego zapewnić ma koordynację w za-
kresie kontroli wykorzystania środków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej.

Jako pozytywne z punktu widzenia przejrzystości systemu oce-
nić należy rozwiązania służące uporządkowaniu procesu pro-
gramowania, w tym zwłaszcza wprowadzenie hierarchii kluczo-
wych dokumentów programowych i określenie ich wzajemnych 
relacji i zależności. Większość z wprowadzonych do ustawy 
rozwiązań w tym zakresie dotyczy powiązania już istniejących 
dokumentów strategicznych, zaproponowano przy tym modyfi -
kację zawartości części dokumentów istniejących, przewidziano 
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także zupełnie nowe ich kategorie. Ponadto nowelizacja ustawy 
włączyła do systemu zarządzania polityką rozwoju elementy 
przestrzenne. Wśród nowych dokumentów wprowadzonych 
do systemu planowania polityki rozwoju wymienić należy dłu-
gookresową strategię rozwoju kraju, która pozwolić ma na 
spojrzenie na rozwój w ujęciu horyzontalnym w perspektywie 
co najmniej 15-letniej. W założeniu dokument ten powinien 
określać główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju oraz cele, kierunki i priorytety 
przestrzennego zagospodarowania kraju, przy uwzględnie-
niu zasady zrównoważonego rozwoju. Podkreślenia wymaga 
zwłaszcza ujęcie aspektu rozwoju przestrzennego w obrębie 
dokumentu, gdyż poprzednia regulacja w minimalnym stopniu 
określała powiązania polityki rozwoju z tą płaszczyzną. Jednak 
dominującą rolę w typologii dokumentów strategicznych ma 
odgrywać przyjmowana w drodze uchwały Rady Ministrów 
średniookresowa strategia rozwoju kraju, obejmująca okres 
4-10 lat. W założeniu dokument ten określać ma podstawowe 
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze spo-
łecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, a jego 
realizacji służyć mają strategie rozwoju i programy. Obok dwóch 
wyżej wspomnianych kategorii ustawa przewiduje również 
inne typy strategii (w tym odnoszącą się do regionów: krajo-
wą strategię rozwoju regionalnego, strategie ponadregionalne, 
strategie rozwoju województw), zdefi niowane jako dokumenty 
określające uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w obsza-
rach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, 
odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, 
sektorów lub dziedzin i realizowane przy pomocy programów. 
Szczególne miejsce wśród dokumentów strategicznych przypi-
sano wprowadzonej ustawą krajowej strategii rozwoju regional-
nego. W myśl regulacji dokument ten określa uwarunkowania, 
cele i kierunki rozwoju regionalnego, politykę państwa wobec 
regionów, ich grup lub obszarów problemowych, zasady oraz 

mechanizmy współpracy i koordynacji działań podejmowanych 
przez Radę Ministrów na poziomie krajowym z działaniami re-
alizowanymi przez samorząd terytorialny na poziomie regionu. 
Zabieg ten umożliwi wskazanie zakresu interwencji państwa 
w odniesieniu do działań podejmowanych na rzecz rozwoju 
poszczególnych regionów istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju oraz przyczyni się do zwiększe-
nia skuteczności polityki interregionalnej. W odniesieniu do za-
wartości merytorycznej strategii rozwoju województw ustawa 
zawęża wymagany dotychczas katalog obligatoryjnych elemen-
tów. Zniesiono wymóg zamieszczania w strategii listy projektów 
infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia ce-
lów strategicznych jego rozwoju oraz prognozy wysokości środ-
ków publicznych służących realizacji tych projektów. Natomiast 
na władze regionalne nałożony został obowiązek uwzględnienia 
w dokumencie celów średniookresowej strategii rozwoju kraju, 
krajowej strategii rozwoju regionalnego i odpowiednich strate-
gii ponadregionalnych, a także zapewnienia spójności z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa. Ponadto na 
władze samorządowe nałożono obowiązek każdorazowej aktu-
alizacji strategii w przypadku wprowadzenia zmian do powyż-
szych dokumentów programowych, w terminie 9 miesięcy od 
ich modyfi kacji. Krytycznie ocenić należy także zrezygnowanie 
z ujęcia wśród typów dokumentów strategicznych strategii 
lokalnych oraz brak mechanizmów uwzględnienia ich zapisów 
w procedurze programowania rozwoju regionalnego. Podjęta 
w ustawie próba uporządkowania pojęć w zakresie programów, 
polegająca na ustawowym wyodrębnieniu kilku ich kategorii 
(operacyjne, rozwoju, wojewódzkie), likwiduje tylko część 
dotychczasowych trudności. Pozytywnie ocenić należy rozróż-
nienie wymagań proceduralnych w odniesieniu do programów 
rozwoju i programów operacyjnych, jednak błędnym rozwiąza-
niem jest brak regulacji służących charakterystyce programów 
wojewódzkich. Ponadto w dalszym ciągu nie przywrócono 
sejmikom województwa utraconej kompetencji do uchwalania 
programów wynikających z ustaw szczególnych i programów 
stanowiących wyłącznie inicjatywę samorządu województwa. 
Wśród instrumentów wprowadzonych nowelizacją, które 
uderzają w uprawnienia samorządu szczebla regionalnego, jest 
przewidziana w ustawie konstrukcja fi nansowania określonych 
kategorii zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
które nie zostały ujęte w kontrakcie wojewódzkim lub regional-
nym programie operacyjnym. Przyjęta regulacja przewiduje, że 
w sytuacji gdy zadania te pozostają w związku z działaniami reali-
zowanymi przez program lub mogą przyczynić się do podniesie-
nia rozwoju i konkurencyjności regionu, istnieje możliwość ich 
realizacji w oparciu o fi nansowanie z dotacji celowych budżetu 
państwa, których przekazanie określa umowa zawarta przez 
jednostkę samorządu terytorialnego z właściwym ministrem 
lub wojewodą. Rozwiązanie to ma charakter ustrojowy, przy-
pisanie powyższych uprawnień ministrowi rozwoju regional-
nego, właściwym ministrom i wojewodzie stanowi ingerencję 
w uprawnienia organów samorządu województwa w zakresie 
prowadzenia polityki rozwoju. Co więcej, wprowadzenie zróż-
nicowanych zasad realizacji projektów ze środków programów 
przewidzianych w ustawie i w stosunku do projektów realizo-
wanych przez jednostkę samorządu wyłącznie ze środków kra-
jowych na zasadach określonych przez ministra czy właściwego 
miejscowo wojewodę skutkować będzie zaburzeniem wypraco-
wanego dotychczas modelu realizacji polityki rozwoju.
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Istotną zmianą jakościową wprowadzoną w ramach regulacji jest 
uchylenie zapisów statuujących istnienie i działalność Stałych 
Konferencji Współpracy. Powyższe gremium było przedmiotem 
kontrowersyjnych ocen, zwłaszcza z uwagi na fakt, że zakres 
jego działań wkraczał w kompetencje przypisane organom sa-
morządu terytorialnego, w tym w szczególności we właściwość 
samorządu województwa, do prowadzenia polityki rozwoju na 
poziomie regionu, naruszając jego ustrojową pozycję. Ponadto 
jako słuszną należy także ocenić rezygnację z konieczności prze-
prowadzania konsultacji programów z Komisją Wspólną Rządu 
i Samorządu, co pozwoli na usprawnienie i przyspieszenie pro-
cesu opracowywania dokumentów.

Kluczową zmianą jest również wprowadzenie nowego modelu 
procedury odwoławczej. Zmodyfi kowane rozwiązania pozwa-
lają na uwzględnienie specyfi ki systemów realizacji poszcze-
gólnych programów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
dla benefi cjenta. Rozwiązania w obecnym kształcie przewidują 
znaczne wzmocnienie ochrony prawnej benefi cjenta, którego 
projekt nie został wybrany do dofi nansowania. Obok możliwo-
ści wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w sys-
temie realizacji programu, uzyskał on prawo wniesienia skargi 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie skargi 
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W obrębie 
procedury odwoławczej istotną zmianą jest także ujednolicenie 
zasad w odniesieniu do regionalnych i krajowych programów, 
polegające na wyłączeniu z procesu odwoławczego wojewody 
oraz pozbawieniu jego przedstawiciela uprawnienia do uczest-
nictwa w procesie oceny i wyboru projektów do dofi nanso-
wania. Zrezygnowano także z czarnej listy podmiotów, czyli 
wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się 
o dofi nansowanie ze środków unijnych.

Wśród instrumentów, jakie zostały zmodyfi kowane, wymienić 
należy również wytyczne ministra właściwego do spraw roz-
woju regionalnego, wydawane w celu zapewnienia zgodności 
sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii 
Europejskiej, spełniania wymagań Komisji Europejskiej, a także 
w celu zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów 
operacyjnych. Ich dotychczasowy katalog został jedynie zweryfi -
kowany i uzupełniony dodatkowymi kategoriami spraw, których 
mogą dotyczyć. Pomijając fakt, że instrument ten ogranicza ela-
styczność działania instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie 
i wdrażanie programów, gdyż, mimo ich niewiążącego z punktu 
widzenia katalogu źródeł prawa charakteru, są przez te insty-
tucje uwzględniane, właściwszym rozwiązaniem byłoby enu-
meratywne wyliczenie katalogu spraw, których mogą dotyczyć, 
w miejsce dotychczasowego otwartego katalogu. Zabiegiem 
służącym lepszej realizacji zasady pewności prawnej jest nato-
miast wprowadzenie zapisów precyzujących możliwość zmiany 
zasad konkursów w trakcie ich trwania oraz wprowadzenie ana-
logicznych ograniczeń w odniesieniu do zmian wytycznych oraz 
systemów realizacji programów operacyjnych.

Należy podkreślić, że niniejsza nowelizacja ustaw została uchwa-
lona jednogłośnie, co dowodzi niezbędności przeprowadzenia 
reformy istniejących dotychczas mechanizmów i procedur. Pro-
ponowane zmiany z pewnością przyczyniają się do uporządko-
wania systemu instytucjonalnego oraz systematyzują działania 
podejmowane przez podmioty uczestniczące w zarządzaniu 
procesami rozwoju kraju na poziomie centralnym i regional-
nym. Przyjęte zasady i mechanizmy współpracy oraz koordyna-
cji działań zapewne przyczynią się do poprawy koordynacji oraz 
pozwolą na osiągnięcie przyjętych celów strategicznych i opera-
cyjnych na poziomie krajowym i regionalnym, przy uwzględnie-
niu interesów różnych podmiotów.



MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
NR 1 (16) 2009

- 47 -

Wyzwania krajowej polityki rozwoju 
w kontekście europejskim

DR TOMASZ GRZEGORZ GROSSE *1 

* Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Spraw Publicznych. 

Streszczenie

Krajowa polityka rozwoju powinna być ściśle powiązana z pol-
ską polityką europejską i odpowiednimi politykami rozwo-

jowymi Unii Europejskiej. Musi wykorzystywać instrumenty UE 
w celu rozwiązywania polskich problemów rozwojowych, jak 
również wpływać na dyskusję o kształcie polityk unijnych, aby 
jak najlepiej odpowiadały polskim interesom rozwojowym. Do-
brym przykładem praktycznego zastosowania takiego sposobu 
działania może być polska prezydencja w UE oraz wykorzystanie 
planu działań antykryzysowych Unii do realizacji strategicznych 
celów krajowej polityki rozwoju. W niniejszym artykule zosta-
nie szerzej omówiona kwestia wykorzystania tych instrumen-
tów dla realizacji krajowej polityki rozwoju.

1. Warunki brzegowe dla koordynacji krajowej 
polityki rozwoju i polityki europejskiej

Krajowa polityka rozwoju powinna być ściśle powiązana ze 
zmianami polityk unijnych. Musi wykorzystywać instrumenty UE 
w celu rozwiązywania polskich problemów rozwojowych, jak 
również wpływać na dyskusję o kształcie polityk unijnych, aby 
jak najlepiej odpowiadały polskim interesom rozwojowym. Dla 
odpowiedniej synchronizacji krajowej polityki rozwoju z odpo-
wiednimi politykami europejskimi nieodzowne jest spełnienie 
kilku warunków brzegowych. Wśród nich należy wymienić:

a) Określenie strategicznych celów rozwoju Polski. Podstawo-
we znaczenie ma perspektywa strategiczna, a więc wskaza-
nie na najważniejsze zadania polityki państwa w długoletnim 
okresie. Nie sposób w krótkiej ekspertyzie odnieść się do 
wszystkich aspektów strategicznych, ale warto wskazać na 
najważniejsze zagadnienia. Wśród nich powinny się znaleźć 
(1) priorytety wspierające rozwój innowacyjnej gospodarki. 
Ponadto, duże znaczenie ma wspieranie (2) rozwoju wiedzy 
i nauki, m.in. jako instrumenty rozwiązywania problemów 
społecznych, wychodzenia z sytuacji kryzysowych oraz po-
konywania barier rozwojowych. Przykładem tego typu za-
stosowania sektora wiedzy jest poszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energetyki w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa energetycznego (niezależności energetycznej oraz 

dywersyfi kacji źródeł energii), jak również poprawiania stan-
dardów ekologicznych i obniżania kosztów energii dla kon-
sumentów. Z rozwojem nauki ściśle powiązane jest (3) sty-
mulowanie wysokiej jakości kapitału społecznego i ludzkiego 
w Polsce. Potrzebna jest intensyfi kacja polityki edukacyjnej 
(mającej kluczowe znaczenie dla stymulowania rozwoju 
innowacyjnej gospodarki, wysokiej jakości nauki i przeciw-
działania bezrobociu). Kolejny strategiczny cel polityki roz-
wojowej dotyczy (4) odwrócenia niekorzystnych trendów 
demografi cznych. Wymaga to na przykład uruchomienia 
szeregu instrumentów polityki prorodzinnej (obejmującej 
działania polityki rozwojowej, m.in. z zakresu polityki miesz-
kaniowej).

b) Dla prowadzenia polityki rozwoju ogromne znaczenie ma 
zbudowanie odpowiednich instrumentów implementują-
cych strategie polityczne. Przykładem może być rozwój in-
stytucji służących krajowej polityce rozwoju regionalnego. 
Chodzi m.in. o zreformowanie kontraktów wojewódzkich 
w taki sposób, aby umożliwiały przekazywanie samorządom 
terytorialnym do realizacji programów polityki rozwojowej 
rządu. Niezbędne jest również wprowadzenie krajowej stra-
tegii rozwoju regionalnego jako jednego z instrumentów 
strategicznego planowania polityki rozwoju. Duże znaczenie 
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ma również zreformowanie polityki innowacyjnej w Polsce, 
a zwłaszcza powołanie instytucji, które będą tworzyły naro-
dowy i regionalne systemy innowacji.

c) Dla skutecznego prowadzenia krajowej polityki rozwoju 
duże znaczenie ma umiejętność odpowiedniego reagowania 
na sytuacje kryzysowe. Wymaga to odpowiedniej współpra-
cy partii politycznych i aparatu administracyjnego ze śro-
dowiskami eksperckimi, jak również rozwoju właściwych 
zasobów w zakresie szeroko rozumianej innowacji. Tego 
typu zasoby powinny pozwolić wykorzystać sytuację kryzy-
sową nie tylko do pokonania bieżących problemów, ale do 
osiągnięcia nowej jakości technologicznej lub organizacyjnej, 
pozwalającej na szybszy rozwój i większą odporność na sy-
tuacje kryzysowe w przyszłości. Z punktu widzenia kształto-
wania programu polityki rozwoju ma to dwie konsekwencje. 
Po pierwsze, oznacza potrzebę szybkiej reakcji na sytuacje 
kryzysowe. Obecnie dotyczy to niwelowania skutków kry-
zysu fi nansowego i gospodarczego. Należy jednak pamiętać 
o tym, że program antykryzysowy powinien mieć odniesienie 
do strategicznych celów polityki rozwoju, a nie być jedynie 
doraźnym planem działań lub odnoszącym się jedynie do po-
jedynczego sektora spraw publicznych (np. fi nansowego). Po 
drugie, dotyczy to bardziej systemowych propozycji rozwoju 
infrastruktury instytucjonalnej, która wzmacnia partie poli-
tyczne, administrację oraz środowiska naukowe i eksperckie 
pod względem ich zdolności do innowacji i elastycznego re-
agowania na sytuacje kryzysowe w przyszłości.

d) Wreszcie, duże znacznie dla inicjowania polityki rozwoju ma 
odpowiednie wykorzystanie instrumentów europejskich. 
Odnosi się to zarówno do sprawnego wykorzystywania 

środków fi nansowych UE, jak również ich jak najlepszego 
ukierunkowania na osiąganie krajowych celów rozwojo-
wych. Szczególnym przykładem w tym względzie mogą być 
działania antykryzysowe zainicjowane przez Komisję Euro-
pejską w Europejskim Planie Odbudowy Gospodarczej1. Są to 
propozycje dotyczące w dużym stopniu polityki spójności 
UE, mogące mieć znaczenie dla krajowych działań ułatwia-
jących wyjście z obecnego kryzysu gospodarczego. Wyko-
rzystywanie instrumentów europejskich dla celów krajowej 
polityki rozwoju dotyczy również umiejętnego wpływania na 
kształtowanie polityk europejskich na arenie unijnej. Przykła-
dem ważnego instrumentu tego typu wpływu są półroczne 
prezydencje w UE pełnione kolejno przez wszystkie państwa 
członkowskie. Właśnie dlatego tak duże znaczenie strate-
giczne ma sposób przygotowania się i późniejszej realizacji 
polskiej prezydencji w UE planowanej na drugą połowę 2011 
roku.

W niniejszej ekspertyzie skupię się na omówieniu dwóch zagad-
nień szczegółowych dotyczących umiejętności powiązania kra-
jowej polityki rozwoju z politykami europejskimi. Po pierwsze, 
omówię ostatnie propozycje antykryzysowe Komisji Europej-
skiej i ich znaczenie dla kształtowania polskich działań pobu-
dzających rozwój gospodarczy. Po drugie, omówię zagadnienia 
związane z przygotowaniami do sprawowania prezydencji w UE 
przez Polskę jako instrumentu krajowej polityki rozwoju.

1 Por. Communication from the Commission to the European Coun-
cil: A European Economic Recovery Plan, Commission of the Euro-
pean Communities, COM(2008) 800, Brussels, 26.11.2008.
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2. Inicjatywa Wspólnoty w obliczu kryzysu a krajowa 
polityka rozwoju

W ostatnim czasie w wielu krajach pojawiły się programy dzia-
łań publicznych mające łagodzić skutki kryzysu gospodarczego. 
Wśród nich jest program z grudnia 2008 roku zaproponowany 
przez Komisję Europejską: Europejski Plan Odbudowy Gospo-

darczej. Należy przypomnieć, że propozycje Komisji zostały 
sformułowane pod wpływem wcześniejszych inicjatyw poszcze-
gólnych krajów członkowskich, które starały się samodzielnie 
i w niektórych przypadkach na poważną skalę formułować pro-
gramy antykryzysowe. Szacuje się, że do tej pory stolice państw 
europejskich przeznaczyły blisko 2 biliony euro dla upadających 
instytucji fi nansowych, a jednocześnie planują kolejne wielomi-
liardowe programy dla ratowania zagrożonych branż przemy-
słowych i pakiety socjalne. Propozycje Komisji skonsumowały 
niektóre pomysły tych programów, m.in. brytyjską koncepcję 
obniżenia stawki podatku VAT lub niemieckie i francuskie dąże-
nia do dofi nansowania sektora samochodowego.

Podstawowym celem Komisji było więc nie tylko przeciwdzia-
łanie skutkom kryzysu gospodarczego, ale również uporządko-
wanie rozlicznych i coraz bardziej odważnych inicjatyw państw 
członkowskich. Chodziło także o odzyskanie inicjatywy po-
litycznej przez Komisję w obliczu kryzysu, jak również próbę 
narzucenia państwom członkowskim wspólnych ram działań an-
tykryzysowych. Działania Komisji można także uznać za próbę 
odbudowania prestiżu politycznego Wspólnoty w obliczu coraz 
silniejszych tendencji odśrodkowych w Unii, narastających egoi-
zmów narodowych i poszukiwania ratunku w obliczu kryzysu 
przede wszystkim wokół instytucji państwowych.

Komisja Europejska stara się wykorzystać swoją propozycję 
również do odkurzenia Strategii Lizbońskiej2. Obejmuje to spo-
sób zarządzania tą Strategią, tzw. otwartą metodę koordynacji, 
która polega na programowaniu wspólnych celów politycznych 
na poziomie unijnym i ich wdrażaniu przede wszystkim poprzez 
wydatki budżetów narodowych. Chodzi również o powiązanie 
aktywności poszczególnych krajów z celami Strategii Lizboń-
skiej. Ma to służyć wykorzystaniu kryzysu do przeprowadze-
nia odważniejszych zmian strukturalnych w Europie i realizacji 
celów, które od niemal dziesięciolecia nie mogą doczekać się 
sprawnego wdrożenia.

2 Strategia Lizbońska została przyjęta podczas szczytu Unii Europejskiej 
pod koniec marca 2000 roku. Została ukierunkowana na realizowa-
nie celów rozwoju gospodarczego, zwłaszcza związanych z poprawą 
konkurencyjności, dalszą liberalizacją niektórych segmentów wspól-
nego rynku, szerszego wprowadzenia nowoczesnych technologii do 
działalności gospodarczej itd. Jednocześnie w omawianej strategii 
znalazły się priorytety związane z rozwojem społecznym i edukacją, 
w tym przeciwdziałaniem bezrobociu i marginalizacji społecznej, 
a także dotyczące poprawy stanu środowiska naturalnego itp. W ten 
sposób Strategia Lizbońska łączy cele poprawy konkurencyjności 
ekonomicznej z celami społecznymi i zrównoważonym rozwojem 
gospodarczym.

(a) Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie polityki 
rozwoju

Europejski Plan Odbudowy Gospodarczej można uznać za kolejną 
odsłonę Strategii Lizbońskiej. Warto zaznaczyć, że w omawia-
nym dokumencie szczególny nacisk położono na dwa prioryte-
ty: rozwój innowacyjnej gospodarki oraz przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym i poprawę bezpieczeństwa energetycznego. 
Komisja podpowiada szereg działań, z których mogą skorzystać 
państwa członkowskie. Wśród nich znajdują się na przykład róż-
norodne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, 
m.in. wprowadzające inwestycje informatyczno-telekomunika-
cyjne, nowe technologie związane z ochroną przyrody, w tym 
energetyczne dotyczące tzw. czystej energii lub oszczędności 
energetycznych itp. Komisja włącza również szereg instrumen-
tów fi nansowych UE do realizacji Europejskiego Planu Odbudo-

wy Gospodarczej. Zapowiada na przykład intensyfi kację działań 
związanych z uruchomieniem i zwiększeniem fi nansowania ini-
cjatywy JEREMIE, która ma wspierać małe i średnie przedsię-
biorstwa (zwłaszcza nowo powstające). Zachęca również do 
rozwoju nowych instrumentów fi nansowych, w tym związanych 
z tzw. inżynierią fi nansową. Chodzi o wykorzystanie środków 
unijnych do zwiększenia kredytów i innych instrumentów nie-
będących bezzwrotnymi dotacjami dla przedsiębiorstw. Temu 
celowi służy m.in. inicjatywa JASMINE. Komisja zachęca rów-
nież do dalszego ograniczania ciężarów administracyjnych dla 
biznesu.
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Komisja Europejska zachęca do rozwoju działań inwestycyjnych, 
zwłaszcza w zakresie transeuropejskiej infrastruktury komuni-
kacyjnej i energetycznej. Priorytetem dla Komisji jest głównie 
rozbudowa sieci komunikacyjnych, a w mniejszym stopniu ener-
getycznych. Ponadto uwaga urzędników brukselskich skupia 
się na działaniach poprawiających ekologię oraz oszczędności 
energii, a w mniejszym stopniu na rozwiązywaniu problemów 
bezpieczeństwa energetycznego. Z punktu widzenia polskiej po-
lityki rozwoju dużo większe znaczenie mają inwestycje energe-
tyczne, zwłaszcza zwiększające bezpieczeństwo energetyczne, 
a nie inwestowanie w projekty transeuropejskiej infrastruktury 
komunikacyjnej, które dodatkowo są w większości skupione 
w zachodniej i południowej części Europy.

Komisja Europejska zapowiada również zwiększenie fi nanso-
wania działań na rzecz pobudzania badań i innowacji, zwłasz-
cza w ramach polityki spójności. Jest to zapowiedź szczególnie 
ważna dla polskiej polityki rozwoju, której jednym z najważniej-
szych celów powinno być stymulowanie rozwoju innowacyjnej 
gospodarki3. Jednocześnie Komisja ma świadomość tego, że 
sytuacja kryzysowa nie sprzyja tego typu działaniom inwestycyj-
nym i może ograniczyć możliwości państw członkowskich do 
inwestowania w badania rozwojowe i innowacje gospodarcze4. 
Sama Komisja zachęca do skumulowania środków pomoco-
wych zwłaszcza w tych obszarach, które mają natychmiastowy 
potencjał wzrostu lub są najbardziej zagrożone kryzysem. Takie 
podejście może osłabić skłonność inwestowania w innowacje 
(zwłaszcza opracowywanie nowych technologii), gdyż wiąże się 
to najczęściej z dłuższym procesem wdrożeniowym. Jednocze-
śnie Komisja Europejska podkreśla w swoim komunikacie, że 
polityka innowacyjna stanowi klucz do rozwiązywania strate-
gicznych problemów gospodarczych i politycznych. Umożliwia 
także dokonywanie zmian strukturalnych w gospodarce, które 
są warunkiem poprawy konkurencyjności międzynarodowej, 
a nie tylko ułatwiają wychodzenie z recesji. Dlatego proponu-
je większe zastosowanie unijnej polityki innowacyjnej (i działań 
innowacyjnych w ramach polityki spójności UE) do rozwiązy-
wania problemów zmian klimatycznych oraz trudności energe-
tycznych. Jest to bardzo istotna propozycja z punktu widzenia 
polskiej polityki rozwoju.

Wśród innych propozycji Komisji rekomendowanych do pro-
gramów antykryzysowych w państwach członkowskich znajdu-
je się jeszcze jedna, która wydaje się szczególnie korzystna dla 
rozwoju polskiej gospodarki. Jest to wspieranie budownictwa 
mieszkaniowego, w tym w zakresie poprawy oszczędności ener-
getycznej budynków. Propozycja Komisji jest powiązana z kwe-
stiami oszczędności energetycznych, które mają duże znaczenie 
dla polityki energetycznej UE. Jednocześnie jest to propozycja 
zwiększająca możliwości wykorzystania funduszy unijnych do 
polityki mieszkaniowej, która powinna stanowić jeden z najważ-
niejszych elementów polityki rozwoju kraju. Jest to powiązane 
z polityką prorodzinną, jak wynika z badań samej Komisji Euro-
pejskiej, może być korzystne dla pobudzania innowacji i rozwo-

3 Por. T.G. Grosse (2007): Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

4 Por. Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions: Cohesion Policy: investing in the 

real economy, COM(2008) 876 fi nal, Brussels, 16.12.2008, s. 9.

ju polityki innowacyjnej. Rozwój innowacyjnej gospodarki jest 
bowiem silnie skorelowany z działaniami publicznymi stymulu-
jącymi wzrost dzietności populacji oraz zwiększającymi jakość 
jej wykształcenia5.

Komisja dostrzega również coraz większe ryzyko zwiększania 
bezrobocia w Europie6, dlatego proponuje przyspieszenie wy-
datkowania Europejskiego Funduszu Społecznego na cele zwią-
zane z łagodzeniem skutków kryzysu. Jednocześnie proponuje 
działania wzmacniające jakość kapitału ludzkiego, przede wszyst-
kim poprzez szkolenia, jak również dostosowywanie zasobów 
na rynku pracy do nowych potrzeb przedsiębiorstw, zwłasz-
cza związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki. Tego 
typu ukierunkowanie unijnych funduszy jest bardzo korzystne 
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce. Należy jednak 
pamiętać, że doraźne przeciwdziałanie problemom bezrobocia 
może utrudniać wykorzystywanie funduszy UE w celu rozwoju 
kadr dla innowacyjnej gospodarki. Należy zatem połączyć per-
spektywę krótkookresową (związaną ze skokowym wzrostem 
problemu bezrobocia) z celami strategicznymi krajowej polityki 
rozwoju, a więc kształceniem zasobów niezbędnych dla tworze-
nia innowacyjnych przedsiębiorstw. Jak się wydaje, propozycje 
Komisji powinny być gruntownie przemyślane i włączone do 
polskich działań antykryzysowych oraz krajowej polityki roz-
woju.

(b) Plan antykryzysowy a stabilność systemu euro

Komisja ma świadomość tego, że jej zalecenia mogą przejścio-
wo utrudnić dotrzymanie kryteriów z Maastricht, zwłaszcza 
w odniesieniu do 3 proc. progu defi cytu budżetowego (wobec 
wysokości PKB). Pod naciskiem państw członkowskich Komisja 
zapowiada uelastycznienie zarówno reguł udzielania pomocy 
publicznej, jak również okresowego (nie dłużej niż rok) zawie-
szenia wymogu przestrzegania wysokości defi cytu budżetowe-
go. Pomimo tego, coraz bardziej widoczne jest ryzyko bardziej 
znaczących odstępstw poszczególnych rządów zarówno od unij-
nego prawa konkurencji, jak i reguł Paktu Stabilności i Wzrostu. 
Nawet szacunki samej Komisji Europejskiej7 wskazują, że łączny 
defi cyt budżetowy w strefi e euro podniesie się w roku 2010 do 
4,4 proc. PKB, zaś dług publiczny w tym samym roku do ponad 
75 proc. PKB (limity Paktu dla tych wskaźników to odpowiednio 
3 proc. i 60 proc. PKB). Zdaniem niektórych ekspertów, w po-
łączeniu z napiętą sytuacją w systemie fi nansowym – może to 
poważnie zachwiać system wspólnej waluty8.

Jest to związane z mechanizmami występującymi z strefi e euro 
od dawna, ale wyostrzonymi pod wpływem kryzysu. Chodzi 
np. o różnice rentowności obligacji rządowych emitowanych 

5 Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy 

in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming 

period 2007-2013, Synthesis Report, Technopolis, ISMERI Europa, 
Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, October 
2006, s. 43-55.

6 Por. Cohesion Policy: investing in the real economy, s. 3-5.
7 Por. Interim Forecast, January 2009, European Commission, Di-

rectorate-General for Economic and Financial Aff airs, 19 January 
2009.

8 Por. D. Marsh (2009): Francja, Niemcy i szczeliny w strefi e euro, Finan-
cial Times, 12.01.
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w krajach strefy. Kraje mające najgorszą sytuację ekonomiczną, 
największy defi cyt budżetowy oraz handlowy mają najwyższe 
koszty obsługi długu publicznego, a obecnie największe trud-
ności pozyskania fi nansowania zagranicznego. Ponadto, okres 
kryzysu wyostrza asymetrię funkcjonowania poszczególnych 
krajów w strefi e euro, a więc dysproporcje w konkurencyjno-
ści gospodarczej i możliwościach eksportu. Na przestrzeni lat 
widoczna jest poprawa konkurencyjności Niemiec i osłabianie 
najgorszych gospodarek (np. Grecji, Portugalii, czego wyrazem 
jest ich coraz większy defi cyt handlowy). Dodatkowo słabsze 
kraje nie mają instrumentu deprecjacji waluty w celu podniesie-
nia konkurencyjności eksportu. W tej sytuacji nasilają się spe-
kulacje o możliwości opuszczenia przez któreś z tych państw 
systemu euro.

Innym problemem w strefi e euro jest brak mechanizmów fede-
ralizmu fi skalnego na poziomie europejskim, co utrudnia rato-
wanie słabszych krajów tego systemu przez silniejsze. W sytu-
acji nagłego pogorszenia sytuacji fi nansowej (niewypłacalności) 
któregoś z członków strefy kraje bogatsze mogą mięć opory, 
aby płacić ich rachunki z pieniędzy własnych podatników. We-
dług czołowych ekspertów9, unia monetarna bez unii politycz-
nej (w ramach państwa lub federacji) jest niestabilna, zwłaszcza 
w sytuacji kryzysu i pogorszenia koniunktury. Systemowy kryzys 
bankowy to jeden z tych wyobrażalnych ciosów, które poten-
cjalnie mogą więc zniszczyć europejską unię monetarną. Entu-
zjazmowi wobec tworzenia wspólnej waluty nie towarzyszył 
bowiem nigdy równy zapał, by zbudować instytucje zdolne po-
radzić sobie z kryzysem fi nansowym10. Natomiast inni eksperci 

9 Por. P. De Grauwe (2006): What Have we Learnt about Monetary 

Integration since the Maastricht Treaty? Journal of Common Market 
Studies, vol. 44, nr 4, s. 711–30; M. Bordo (2004): The United States 

as a Monetary Union and the Euro: A Historical Perspective, Cato Jour-
nal, vol. 24, s.163-170.

10 Por. W. Münchau (2008): The case for a European rescue plan, Finan-
cial Times, 06.10.2008.

wskazują11, że koszty gospodarcze i polityczne rozpadu systemu 
euro są tak wysokie, że ten scenariusz jest nieprawdopodobny, 
przynajmniej w średniej perspektywie czasowej. Dlatego bogate 
kraje będą w razie konieczności wspierały fi nansowo niewypła-
calne państwa12.

Z punktu widzenia krajowej polityki rozwoju powyższe rozwa-
żania mają dwie zasadnicze konsekwencje. Po pierwsze, per-
spektywa przyjęcia Polski do systemu euro się oddala, przede 
wszystkim ze względu na wewnętrzne napięcia fi nansowe we-
wnątrz tego systemu i niechęć najbogatszych krajów do do-
datkowego zwiększania ryzyka ponoszenia kosztów w okresie 
kryzysu. Ponadto, coraz trudniejsze w najbliższych latach będzie 
spełnienie przez Polskę wszystkich kryteriów konwergencji, 
zwłaszcza w zakresie defi cytu budżetowego. Należy również 
mieć na uwadze to, że dążenie do zaostrzenia polityki fi skalnej 
w okresie spowolnienia gospodarczego może dodatkowo po-
głębić trudności gospodarcze. Inną korzyścią posiadania własnej 
waluty w okresie dekoniunktury jest możliwość dewaluacji zło-
tego, co może poprawić konkurencyjność polskiej produkcji 
i usług w wymianie międzynarodowej.

Po drugie, nadmierne rozluźnienie reguł pomocy publicznej 
może dodatkowo obniżyć możliwości równej konkurencyjności 
na wspólnym rynku, m.in. dla polskich przedsiębiorstw. Wynika 
to z tego, że polski rząd (tak jak i rządy słabszych krajów) nie bę-
dzie miał takich możliwości wsparcia krajowych fi rm jak bogat-
sze kraje. Warto również zauważyć, że widoczna jest dyskusja 
między niektórymi państwami a Komisją Europejską na temat 
sposobu wykorzystania pomocy publicznej. Rządy chcą przede 
wszystkim ratować zagrożone sektory przemysłowe, a także 

11 B. Eichengreen (2007): The Breakup of the Euro Area, NBER Work-
ing Paper Series, nr 13393.

12 Por. podobna opinia: W. Munchau (2009): Co by było, gdyby kraj stre-

fy euro ogłosił bankructwo? Financial Times, 19.01.
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wykorzystywać fundusze jedynie dla przedsiębiorstw krajo-
wych. Komisji zależy natomiast na realizacji celów horyzontal-
nych, związanych z wcześniej wymienionymi celami liz boń skimi. 
Z tych względów działania Komisji zmierzające do uporządko-
wania pomocy publicznej poszczególnych rządów i skierowania 
jej na rzecz reform strukturalnych zasługują na silniejsze wspar-
cie ze strony Polski.

(c) Zmiany w polityce spójności UE

Jednym z najważniejszych instrumentów realizacji propozycji 
Komisji Europejskiej będą fundusze unijne. Komisja proponuje 
zwiększenie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
w tym z 10 do 30 mld euro dla sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. Zapowiada również dość istotne zmiany w zarządza-
niu funduszami europejskimi, zwłaszcza tymi wydatkowanymi 
w ramach unijnej polityki spójności. Dotyczą one uproszczenia 
zasad fi nansowych i procedur biurokratycznych. Mają m.in. na 
celu poszerzyć zakres tzw. wydatków kwalifi kowanych pokry-
wanych z funduszy europejskich, zwiększyć możliwości udzie-
lania zaliczek oraz podwyższyć udział funduszy UE w projektach 
inwestycyjnych. Komisja zamierza również skoncentrować 
wydatki funduszy europejskich zaplanowanych na okres 2007-
2013 w nadchodzących dwóch latach (proponuje m.in. fi nanso-
wanie niektórych operacji w 100 proc. z funduszy europejskich 
w 2009 roku, co później byłoby wyrównane w następnych la-
tach poprzez zwiększenie obowiązkowego wkładu własnego). 
Komisja zgodziła się również wydłużyć okres fi nansowania pro-
gramów podejmowanych na lata 2000-2006 (dotychczasowa 
możliwość wydatkowania środków UE wygasała z końcem 2008 
roku). Apeluje również do państw członkowskich o jak najszyb-
sze zakończenie prac administracyjnych nad uruchomieniem 
funduszy przeznaczonych na okres 2007-2013.

Bez wątpienia zmiany proponowane przez Komisję stanowią 
ogromne wyzwanie dla Polski. Chodzi o planowaną noweliza-
cję rozporządzeń UE zarówno w odniesieniu do kwestii orga-
nizacyjnych, jak również programowych. Na przykład Komisja 
zamierza zwiększyć koncentrację wydatków na priorytetowych 
dla siebie celach strategicznych (na innowacji, infrastrukturze, 
w tym przeciwdziałającej zmianom klimatycznym oraz energe-
tycznej, np. energooszczędnej w mieszkalnictwie). Niewyklu-
czona jest rewizja obowiązujących wytycznych wspólnotowych 
w zakresie programowania polityki spójności oraz programów 
operacyjnych. Oznacza to konieczność pilnego włączenia się 
polskiego rządu w prace programowe na szczeblu unijnym, 
a także dostosowywania polskiego systemu administracyjnego 
i legislacyjnego do nadchodzących zmian i przyspieszenie ab-
sorpcji funduszy europejskich. Jednocześnie ogromnym wyzwa-
niem jest uwzględnienie zmian w polityce spójności UE przez 
krajową politykę rozwoju. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na 
cztery komponenty merytoryczne zmian proponowanych przez 
Komisję Europejską. Są to (1) zwiększenie inwestycji (i zakresu 
fi nansowania) dla przedsiębiorstw, (2) rozwój działań badawczo-
rozwojowych, w tym większa implementacja nowych technologii 
do przedsiębiorstw oraz wykorzystywanie polityki innowacyjnej 
do rozwiązywania kluczowych problemów rozwojowych, (3) 
stymulowanie innowacji w energetyce, (4) wspieranie rozwoju 
mieszkalnictwa, zwłaszcza inwestycji służących oszczędnościom 
energetycznym. Wszystkie te działania mają duże znaczenie nie 

tylko dla pobudzania koniunktury gospodarczej (a więc wycho-
dzenia z kryzysu), ale również dla realizacji strategicznych celów 
krajowej polityki rozwoju.

(d) Tendencje polityczne w Unii oraz ich konsekwencje 
dla polityki rozwoju

Dyskusja nad Europejskim Planem Odbudowy Gospodarczej 

wskazuje na istotne tendencje polityki europejskiej mające zna-
czenie dla kształtowania polskiej polityki na arenie unijnej. Jest 
to powiązane z kształtowaniem dyskusji na temat przyszłości 
polityki spójności UE po roku 2013, a tym samym ma dużą wagę 
dla krajowej polityki rozwoju w nadchodzących latach. Z tego 
punktu widzenia należy zauważyć dwie tendencje zarysowujące 
się na arenie unijnej w obliczu kryzysu. Pierwszą jest stanowi-
sko Komisji, która proponuje unijny program antykryzysowy 
i modyfi kacje w zakresie polityki spójności w celu wzmocnie-
nia instrumentów unijnych. Nie są to zmiany rewolucyjne (na 
przykład na miarę programów J. Delorsa), ale stanowią próbę 
wykorzystania kryzysu do wzmocnienia instrumentów wspól-
notowych i zahamowania coraz silniejszych tendencji odśrod-
kowych w Unii, związanych głównie z narastaniem egoizmów 
narodowych. Przykładem drugiej tendencji są działania krajów 
w największym stopniu płacących do budżetu unijnego. Warto 
przypomnieć, że podstawowym celem tych krajów w okresie 
kryzysu jest ograniczenie transferów europejskich i wykorzy-
stanie zaoszczędzonych w ten sposób funduszy do realizacji 
krajowych programów antykryzysowych. Dążą one również 
do zmniejszania znaczenia europejskiej polityki spójności. Cho-
dzi zwłaszcza o ograniczanie pomocy dla przedsiębiorstw oraz 
wspieranie działań innowacyjnych w tej polityce. Widoczny jest 
również proces osłabiania politycznego znaczenia Komisji Euro-
pejskiej i jej postulatów, a także coraz większe znaczenie stano-
wiska dominujących krajów.
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Z tego punktu widzenia istotne znaczenie dla kształtowania 
krajowej polityki rozwoju w perspektywie strategicznej ma 
wspieranie przez Polskę stanowiska Komisji Europejskiej. Cho-
dzi zwłaszcza o poparcie dla tych propozycji, które są związa-
ne z potrzebą utrzymania dotychczasowych wydatków polityki 
spójności, zwiększaniem znaczenia priorytetów dotyczących 
rozwoju innowacyjnej gospodarki i wykorzystania innowacji 
do pokonywania najważniejszych barier rozwojowych. Duże 
znaczenie dla takiej polityki na arenie europejskiej będą miały 
dwa dodatkowe działania. Po pierwsze, chodzi o przyspiesze-
nie absorpcji środków europejskich przeznaczonych na lata 
2007-2013. Niska absorpcja mogłaby zostać wykorzystana jako 
argument za ograniczeniem dotychczasowych transferów fi nan-
sowych do nowych krajów członkowskich. Po drugie, istotne 
znaczenie ma ukształtowanie klarownych celów strategicznych 
oraz silnych instrumentów krajowej polityki rozwoju. W takiej 
sytuacji polskie stanowisko negocjacyjne dotyczące przyszłości 
polityki spójności zostałoby uwiarygodnione przez działania po-
dejmowane w kraju, a następnie pomoc UE lepiej wspierałaby 
cele krajowej polityki rozwoju.

3. Wyzwanie polskiej prezydencji dla krajowej 
polityki rozwoju

Nie do końca wiadomo, czy polska prezydencja w Radzie Unii 
Europejskiej będzie się odbywała w dotychczasowym reżimie 
prawnym, czy zgodnie ze zmianami wprowadzanymi Trakta-
tem Lizbońskim. Nie wchodząc w szczegóły tych zmian, warto 
zauważyć, że mogą mieć one poważne implikacje dla polskiej 
prezydencji. Należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe fakty 
odnoszące się do nowego kształtu ustrojowego prezydencji 
w poszerzonej Unii. Po pierwsze, zostaje ona w poważnym 
stopniu osłabiona przez urząd przewodniczącego Rady Europej-
skiej oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Za-

granicznej i Bezpieczeństwa. Po drugie, będzie ona realizowana 
w warunkach silniejszej roli systemu głosowania kwalifi kowaną 
większością oraz zwiększonego wpływu najludniejszych kra-
jów członkowskich na procesy decyzyjne. Po trzecie, jest ona 
rzadziej sprawowana z uwagi na znaczący wzrost liczby krajów 
członkowskich.

Z punktu widzenia wyzwań polskiej prezydencji nowy system 
instytucjonalny będzie niewątpliwie osłabiać dotychczasowy za-
kres wpływów politycznych dla prezydencji narodowej. Silnym 
ograniczeniem będzie przede wszystkim urząd stałego prze-
wodniczącego Rady, który odbierze prezydencji kompetencje 
w zakresie funkcji reprezentacyjnej (w kontaktach między insty-
tucjami UE i w kontaktach zewnętrznych). Ponadto, poważnie 
osłabi możliwości sprawowania funkcji organizatora agendy 
w instytucjach międzyrządowych oraz brokera porozumień 
międzypaństwowych. Prezydencja rotacyjna sprawowana przez 
państwa członkowskie w większym stopniu będzie zapewne mu-
siała się skupić na sprawach szczegółowych i bieżącym funkcjo-
nowaniu instytucji międzyrządowych. Z tego względu – według 
niektórych komentatorów13 – może budzić mniejsze zaintere-
sowanie polityczne wśród państw członkowskich. Nie wyklucza 
to jednak możliwości inicjatywy w zakresie agendy prezydencji, 
w tym również wiodącego dla danego kraju tematu politycz-
nego. Ma to więc duże znaczenie z punktu widzenia krajowej 
polityki rozwoju.

Zakładając, że polska prezydencja w roku 2011 będzie odbywa-
ła się w nowym reżimie ustrojowym – w dalszym ciągu pozostaje 
poważnym zadaniem strategicznym i operacyjnym dla polskiej 

13 A. Schout (2008): Beyond the Rotating Presidency, w: J. Hayward 
(red.): Leaderless Europe, Oxford: Oxford University Press, s. 284.
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administracji i elit politycznych. Na obowiązki prezydencji moż-
na spojrzeć z wielu perspektyw.

• Po pierwsze, jako umiejętność wpływania na bieg spraw euro-
pejskich zgodnie z polską racją stanu i krajowymi interesami 
społeczno-gospodarczymi. Takie podejście wymaga przede 
wszystkim właściwego zdefi niowania interesów narodowych 
w poszczególnych segmentach spraw unijnych, wyboru naj-
ważniejszych priorytetów zgodnie z zasadą optymalizowania 
celów i środków pozostających w dyspozycji państwa pol-
skiego, a także umiejętności operacjonalizacji tych celów 
w praktyce funkcjonowania Unii. Zasadnicze znaczenie mają 
przy tym priorytety dotyczące krajowej polityki rozwoju.

• Po drugie, sukces prezydencji może być mierzony umiejęt-
nością „popchnięcia” spraw europejskich, a więc zdolności 
do zaproponowania wizji określonych działań unijnych, które 
wiążą się z rozwojem integracji europejskiej, a także zdolności 
do zrealizowania tej wizji w praktyce. Z tym wiąże się kwe-
stia umiejętności odpowiedniej promocji działań prezydencji, 
zaproponowania odpowiednich idei europejskich i argumen-
tów uzasadniających określone pomysły polityczne. Działania 
związane z rozwojem integracji europejskiej mogą, a nawet 
powinny być zgodne z interesami narodowymi, ale muszą 
być odpowiednio uzasadnione w odniesieniu do idei euro-
pejskich i dobra wspólnego Europejczyków. Warto przy tym 
zauważyć, że praktyka działań wielu prezydencji wskazuje na 
to, że niejednokrotnie gro spraw jest związane z nieoczeki-
wanymi sytuacjami kryzysowymi, zarówno wewnętrznymi, 
jak i zewnętrznymi. Zostają one włączone do agendy prezy-
dencji nagle i wymagają umiejętności sprawnego rozwiązywa-
nia problemów. To one niejednokrotnie decydują o odbiorze 
sprawności działań prezydencji, a także jej proeuropejskim 
charakterze.

• Wreszcie trzecim wyzwaniem dla prezydencji jest kwestia 
zmian systemowych w polskiej administracji. Chodzi zwłasz-
cza o to, aby przygotowania do prezydencji nie były kolejną 
krótkotrwałą mobilizacją administracji i elit politycznych, 
mającą na celu wyłącznie doraźne cele operacyjne, ale stano-
wiły okazję do wprowadzenia systemowych zmian w polskim 
systemie polityki europejskiej: tworzyły zasady i cele plano-
wania strategicznego polityki europejskiej, budowały insty-
tucje i procedury niezbędne do programowania tej polityki 
i jej późniejszego realizowania, wzmacniały polskie zasoby 
eksperckie, urzędnicze, infrastrukturalne itp.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione generalne wyzwania sto-
jące przed polską prezydencją, można zwrócić uwagę na trzy 
podstawowe segmenty działań, które powinny zostać podjęte 
w najbliższym okresie.

(1) Działania o charakterze strategicznym, dotyczącym wybo-
ru kierunków merytorycznych i politycznych, a także związane 
z tym ukształtowanie zasad i mechanizmów instytucjonalnych 
kształtowania polskiej polityki na arenie europejskiej.

(2) Ukształtowanie zasobów administracyjnych i pozarządo-
wych (ale powiązanych sieciowo z administracją: ekspertów, 
organizacje pozarządowe, społeczne itp.), zasad operacyjnych, 

instytucji i procedur koordynacyjnych, które zapewnią sprawną 
implementację działań polityki europejskiej.

(3) Utworzenie systemu monitoringu polityki europejskiej, oce-
niającego zarówno efektywność prowadzonych działań, w tym 
wskazującego na najważniejsze dysfunkcje systemu i rekomen-
dującego zmiany systemu polityki europejskiej14.

W dalszej części ekspertyzy koncentruję się na wątkach do-
tyczących wyzwań strategicznych, w tym kwestii planowania 
celów polskiej prezydencji. Istotne znaczenie ma zwłaszcza 
zwiększenie koordynacji tego planowania z polską polityką za-
graniczną, europejską i krajową polityką rozwoju. Ponadto, ist-
nieje potrzeba uzgadniania celów prezydencji z najważniejszymi 
ośrodkami politycznymi w kraju, w tym z Prezydentem RP oraz 
najważniejszymi partiami opozycyjnymi, które mogą przejąć od 
obecnego rządu obowiązki realizowania prezydencji. Na zakoń-
czenie przedstawiam własne propozycje programowe ściśle do-
tyczące krajowej polityki rozwoju, które jak dotąd nie zostały 
uwzględnione w planach pracy obecnego gabinetu.

(a) W jaki sposób należy kształtować cele prezydencji?

Jednym z głównych tematów dyskusji ekspertów na temat efek-
tywności sprawowania funkcji prezydencji jest to, czy powinna 
ona być realizowana w sposób bezstronny, a więc dyktowany 
jedynie dobrem wspólnym zintegrowanej Europy, czy też może 
odnosić się do interesów narodowych15. Niejednokrotnie od 
krajów mniejszych oczekuje się większej służebności wobec 
spraw europejskich, podczas gdy ze zrozumieniem podchodzi 
się do reprezentowania własnych interesów przez państwa 
duże. Podsumowując dyskusję na ten temat, można odnieść się 
do trzech kwestii, które powinny występować łącznie. Po pierw-
sze, działania europejskie mogą, a nawet powinny uwzględniać 
specyfi kę krajowych interesów i uwarunkowań geopolitycz-
nych. Na to wskazuje zarówno praktyka funkcjonowania więk-
szości udanych prezydencji, jak również coraz bardziej widocz-
nie trendy polityki europejskiej, w której ważną rolę stanowią 
interesy poszczególnych państw16. Po drugie, istotne znacze-

14 Szerzej na ten temat: T.G. Grosse (2008): Wyzwania organizacyjne 

polskiej prezydencji w UE, Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 
23.

15 Por. J. Tallberg (2006): Leadership and Negotiation in the European 

Union, Cambridge: Cambridge University Press, s. 3, 10, 207.
16 Szerzej: T.G. Grosse (2008): Europa na rozdrożu, rozdz. 11.
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nie ma odpowiednia retoryka proeuropejska, a więc umiejętny 
marketing polityczny, zwłaszcza na arenie zewnętrznej: w in-
stytucjach europejskich, mediach zagranicznych itp. Istotne 
znaczenie ma również wpływanie na polską opinię publiczną 
oraz krajową debatę, gdyż coraz częściej media zagraniczne 
uważnie śledzą arenę wewnątrzkrajową i dyskusje prowadzone 
na tematy europejskie. Jednak nie o samą propagandę lub efek-
towną argumentację tutaj chodzi. Dlatego trzecią kwestią są 
ciekawe pomysły dotyczące przyszłości integracji europejskiej 
lub okreś lonych segmentów spraw unijnych. Chodzi zarówno 
o wizję strategiczną, jak i konkretne pomysły dotyczące długo-
falowego rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicz-
nych w UE. Takie pomysły powinny być zgodne z krajowymi 
interesami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, ale nie 
mogą być jedynie proeuropejskim działaniem propagandowym. 
W tym kontekście można podsumować, że priorytety polskiej 
prezydencji powinny być nie tylko kształtowane zgodnie ze stra-
tegicznymi celami krajowej polityki rozwoju, ale jednocześnie 
powinny uwzględniać szerzej rozumiane wyzwania rozwojowe 
zjednoczonej Europy.

(b) Polityka zagraniczna – polityka europejska – polityka 
rozwoju i prezydencja

Zastanawiając się nad przyszłością polskiej prezydencji, nie spo-
sób nie zauważyć, że odnosi się ona bezpośrednio do polskiej 
strategii europejskiej. Chodzi o odpowiedź na podstawowe py-
tanie: jakim celom politycznym ma służyć polskie członkostwo 
w Unii? Obecność w Unii wymaga od kraju członkowskiego 
aktywności politycznej i zdolności do kreowania nowych inicja-

tyw. Postawa bierna lub przyłączanie się do dyskusji w ostatniej 
fazie prac legislacyjnych przynosi niewielki skutek dla możli-
wości realizowania własnych planów politycznych. Zmusza do 
zajmowania postawy blokującej ewentualne porozumienie, co 
negatywnie wpływa na wizerunek danego kraju. Co więcej, 
polityka europejska odnosi się nie tylko do szczegółowych za-
gadnień merytorycznych, na przykład związanych z poszczegól-
nymi politykami wspólnotowymi. Niejednokrotnie ma bardzo 
istotny wymiar strategiczny i geopolityczny, dlatego powinna 
być elementem szerszego spojrzenia w ramach polskiej polityki 
zagranicznej. Reasumując, można powiedzieć, że opracowanie 
programu prezydencji powinno uwzględniać, po pierwsze, cele 
polskiej polityki zagranicznej, po drugie, polskiej polityki euro-
pejskiej, a dopiero na trzecim miejscu – konkretne cele związane 
ze sprawowaniem półrocznej prezydencji. Wymaga to wprowa-
dzenia odpowiedniej sekwencji opracowywania dokumentów 
strategicznych. Najpierw strategii polskiej polityki zagranicznej, 
później długofalowej strategii polityki na arenie europejskiej, 
a dopiero na końcu (i w odniesieniu do wcześniej wymienionych 
dokumentów): programu prezydencji. Ponadto, zarówno polity-
ka zagraniczna, jak również europejska powinny odnosić się nie 
tylko do uwarunkowań geopolitycznych, ale w większym niż do 
tej pory stopniu uwzględniać cele krajowej polityki rozwoju.

Warto w tym miejscu zauważyć, że jak dotąd brakuje odpo-
wiednich dokumentów strategicznych odnoszących się do pol-
skiej polityki zagranicznej oraz polskiej polityki europejskiej. Nie 
ma również odpowiednich mechanizmów koordynacji planowa-
nia w tym zakresie w obrębie administracji rządowej, a także 
między rządem a Prezydentem RP. Sytuację w tym względzie 
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częściowo zmienia projekt ustawy o rządowym systemie ko-
ordynacji spraw związanych z członkostwem RP w Unii Euro-
pejskiej17. Wymienia on m.in. wieloletnią strategię w zakresie 
spraw zagranicznych, strategię polityki RP w ramach UE, roczne 
plany aktualizujące kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej 
i polityki europejskiej, a także roczne i wieloletnie plany współ-
pracy zagranicznej ministrów. W dalszym ciągu nie ma jednak 
mechanizmów koordynacyjnych w zakresie planowania strate-
gicznego między rządem a Prezydentem RP, jak również między 
rządem a najważniejszymi partiami opozycyjnymi.

(c) Koordynacja planowania strategicznego prezydencji

Dla kształtowania polityki europejskiej duże znaczenie powinna 
mieć, rzecz jasna, dyskusja w ramach rządu i koalicji rządowej. 
Chodzi o sformułowanie jasnych celów i priorytetów polityki 
europejskiej, w tym dotyczących polskiej prezydencji. Ten etap 
dyskusji musi dokonywać się z aktywnym udziałem administra-
cji, w tym urzędników reprezentujących poszczególne sektory 
(lub polityki europejskie). Ostateczne decyzje należą jednak do 
polityków tworzących Radę Ministrów oraz kierownictwa poli-
tycznego koalicji rządowej. Następnym etapem dyskusji powin-
no być porozumienie z najważniejszymi ośrodkami politycznymi 
w kraju, zwłaszcza z Prezydentem i Parlamentem oraz głównymi 
siłami politycznymi. W tym kontekście szczególnie ważna jest 
współpraca między ośrodkiem prezydenckim i rządowym, co, 
jak wskazuje obecna praktyka polityczna, stanowi duże pole ry-
zyka dla jednolitej i skutecznej polityki zagranicznej. Jak wcze-
śniej wspomniałem, brakuje również odpowiednich instytucji 
planowania strategicznego między tymi ośrodkami władzy.

17 Por. Projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związa-

nych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 
http://bip.msz.gov.pl/Projekt,ustawy,o,rzadowym,systemie,koordy-
nacji,spraw,europejskich,21515.html, 18 stycznia 2009.

Program rządu w zakresie przygotowań polskiej prezyden-
cji w UE18 wspomina o tym, że prezydencja nie powinna stać 
się przedmiotem sporów politycznych wokół jej priorytetów 
i potrzebny jest w tej sprawie konsensus. Jednak dokument nie 
wskazuje na sposoby lub instytucje uruchamiające dialog poli-
tyczny w tej sprawie między rządem, Prezydentem i najważniej-
szymi partiami opozycyjnymi. Ważnym instrumentem dla takiej 
debaty może być utworzenie w ramach Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów specjalnego ciała konsultacyjnego, które będzie gru-
powało przedstawicieli najważniejszych instytucji politycznych 
(rządu, parlamentu, Prezydenta) i partii politycznych. Zadaniem 
tej instytucji byłoby wypracowanie kompromisu w odniesieniu 
do najważniejszych celów polityki zagranicznej, w tym programu 
prezydencji. Zachowanie daleko idącego konsensusu krajowych 
sił politycznych jest bowiem niezbędnym warunkiem skuteczno-
ści polityki zagranicznej, w tym również działań prezydencji.

(d) Jakie priorytety polskiej prezydencji?

Jakiego typu inicjatywy polityczne może realizować polska pre-
zydencja? Doświadczenia innych krajów wskazują na kilka grup 
tematów preferowanych przez poszczególne administracje. 
Po pierwsze, są to tematy związane z geopolityką, która może 
być defi niowana jako polityka mająca na celu maksymalizowa-
nie korzyści dla danego podmiotu politycznego i w odniesie-
niu do określonej przestrzeni geografi cznej. W Europie częstą 
praktyką jest próba kształtowania polityki sąsiedzkiej lub relacji 
zewnętrznych wobec najbliższego otoczenia geografi cznego 
(na przykład francuska inicjatywa Unii dla Śródziemnomorza, 

18 Por. Program przygotowań Rzeczpospolitej Polskiej do objęcia i sprawo-

wania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu 
ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania 
przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europej-
skiej – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 13 stycz-
nia 2009, s. 20-21.
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polsko-szwedzka inicjatywa Wschodniego Partnerstwa, fi ńskie 
dążenia do zawarcia porozumienia o partnerstwie i współpracy 
UE-Rosja, zabiegi austriackiej prezydencji do poszerzenia Unii 
o zachodnie Bałkany itp.). Ilustracją tej tendencji mogą być rów-
nież inicjatywy polityczne w obrębie polityki wewnętrznej, ale 
mające szczególny wymiar terytorialny (np. współpraca wokół 
basenu Morza Bałtyckiego). Tematy geopolityczne odnoszą się 
także do kwestii strategicznych lub bezpieczeństwa narodowe-
go (różnorodne propozycje dotyczące polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa lub polityki obronnej). Przykładem tej tendencji 
była inicjatywa prezydencji szwedzkiej (2001) dotycząca po-
kojowego zapobiegania konfl iktom19. Geopolityczny wydźwięk 
mają kwestie dotyczące polityki energetycznej lub bezpieczeń-
stwa energetycznego.

Te przykłady są w mojej opinii znakomitą ilustracją tego, że geo-
polityka realizowana przez poszczególne państwa członkowskie 
nie zaniknęła w trakcie rozwoju integracji europejskiej, a struk-
tury i polityki unijne są umiejętnie wykorzystywane przez po-
szczególne kraje do realizowania własnych celów geopolitycz-
nych. Drugim typem tematów podejmowanym często przez 
poszczególne prezydencje są kwestie związane z polityką roz-
woju, a więc dotyczące polityk gospodarczych, które mają ży-
wotne znaczenie dla interesów narodowych. Przykładem mogą 
być kwestie wspólnej polityki energetycznej, polityki handlowej, 
polityki technologicznej i innowacyjnej, polityki spójności, regu-
lacje wspólnego rynku w zakresie usług fi nansowych i unii mone-
tarnej, w tym zagranicznej polityki monetarnej itp. Trzecią grupę 
tematów stanowią zagadnienia związane z poszczególnymi inte-
resami sektorowymi i branżowymi w określonym kraju, które 
wpływają na priorytety i działania legislacyjne prezydencji. Jest 
to zwłaszcza związane z bieżącymi pracami legislacyjnymi w UE.

Kolejna grupa tematów wiąże się ze specjalizacją określonych 
krajów w Unii, które wykorzystują prezydencję do podkreślania 
swojego wkładu w rozwój integracji europejskiej. Przykładem 
są tematy związane z ochroną środowiska i rozwojem innowa-
cyjnej gospodarki proponowane przez kraje skandynawskie. 
Inne zagadnienia wiążą się z modami intelektualnymi panującymi 
w debacie europejskiej, na przykład swego czasu istotne zna-
czenie miało zaangażowanie w realizację Strategii Lizbońskiej, 
a obecnie takim tematem jest przeciwdziałanie zmianom klima-
tycznym. Wreszcie ostatnia grupa tematów prezydencji może 
wynikać ze specyfi cznych uwarunkowań krajowej debaty pu-
blicznej, na przykład toczącej się rywalizacji wyborczej. Narzuca 
ona niekiedy prezydencji sposób działania, ale najczęściej doty-
czy to bieżących spraw europejskiej agendy, a nie specjalnych 
inicjatyw poszczególnych prezydencji.

Wśród dotychczas sygnalizowanych przez polską dyplomację 
tematów prezydencji dwa mają największe znaczenie strategicz-
ne i faktycznie odnoszą się do geopolityki. Po pierwsze, jest to 
współpraca energetyczna i wprowadzenie mechanizmów euro-
pejskiej solidarności w tej mierze, po drugie – polityka wschod-
nia Unii, zwłaszcza wobec Rosji i Ukrainy. W maju 2008 roku 
Polska i Szwecja przedstawiły wspólną propozycję wschodnie-

19 Por. A. Björkdahl (2008): Norm advocacy: a small state strategy to 

infl uence the EU, Journal of European Public Policy, vol. 15, nr 1, 
s. 135-154.

go wymiaru polityki unijnej, kryjącą się pod nazwą Wschodnie 
Partnerstwo UE. Bezpośrednimi adresatami Wschodniego Part-
nerstwa są: Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia. 
Na poziomie technicznym przewiduje się także uczestnictwo 
Białorusi. Propozycja Wschodniego Partnerstwa nie zakłada 
tworzenia nowej, silnie wyodrębnionej struktury, czy też or-
ganizowania odrębnego sekretariatu. Przewiduje się natomiast 
powołanie specjalnego koordynatora, który organizacyjnie pod-
legałby Komisji Europejskiej. Wśród celów Wschodniego Part-
nerstwa wymienia się dążenie do ustanowienia ruchu bezwizo-
wego oraz utworzenie strefy wolnego handlu na usługi i artykuły 
rolne między wszystkimi stronami partnerstwa. Przewiduje się 
również wspólne działania w dziedzinie kultury, edukacji, ochro-
ny środowiska, a także energii. Państwa objęte Wschodnim 
Partnerstwem, które nie wyrażą zainteresowania daną sferą 
działalności, nie mają obowiązku włączać się w dany projekt. 
By projekt poddany został realizacji, potrzeba jednak zainte-
resowania partycypacją minimum dwóch państw wschodnich. 
Wschodnie Partnerstwo ma bazować na Europejskiej Polityce 
Sąsiedztwa. Także gdy mowa o kosztach, w kontekście budżetu 
na lata 2007-2013, określa się, iż współfi nansowanie z funduszy 
unijnych odbywać się będzie z puli na unijną politykę sąsiedzką. 
Minister Spraw Zagranicznych R. Sikorski zapowiedział, że ww. 
Inicjatywa będzie polską marką w UE i priorytetem polskiego 
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przewodnictwa w UE w 2011 roku20. Przywódcy państw UE 
zaaprobowali na szczycie w Brukseli (czerwiec 2008 r.) propo-
zycję wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa. Polska inicjatywa odbywa się z odpowiednim wy-
przedzeniem, tak więc będzie mogła być rozwijana i instytucjo-
nalizowana w czasie sprawowania prezydencji w roku 2011.

Program rządu w zakresie przygotowań polskiej prezydencji 
w UE21 wymienia oprócz Partnerstwa Wschodniego także inne 
potencjalne cele. Są to kwestie dotyczące rozwoju europejskiej 
polityki energetycznej, dyskusja nad nową perspektywą fi nan-
sową w UE na lata 2014-2020 oraz przegląd Strategii Morza 
Bałtyckiego. Warto zauważyć, że wszystkie wymienione pro-
pozycje celów nie zostały przedyskutowane z najważniejszymi 
pozarządowymi ośrodkami politycznymi w kraju. Nie został 
również póki co dokonany ostateczny wybór priorytetów przez 
rząd, tym bardziej, że jest to związane z wcześniejszymi kon-
sultacjami z państwami uczestniczącymi razem z Polską w tzw. 
trójkącie prezydencji zbiorowej (tj. Danią i Cyprem). Tego typu 
rozwiązanie funkcjonuje w praktyce polityki europejskiej, choć 
w sposób formalny wprowadza je dopiero Traktat Lizboński. 

20 Wschodnie Partnerstwo to marka polskiego przewodnictwa w UE, Ga-
zeta Wyborcza, 2008.05.26.

21 Por. Program przygotowań Rzeczpospolitej Polskiej do objęcia i sprawo-

wania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, s. 18-19.

Warto zauważyć, że z chwilą ratyfi kacji tego traktatu Polsce 
będzie znacznie trudniej popierać w trakcie prezydencji inicja-
tywę Partnerstwa Wschodniego, co wynika z nowych kompe-
tencji Przewodniczącego Rady i Wysokiego Przedstawiciela ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Z kolei dyskusja nad 
nową perspektywą fi nansową staje się okazją do merytorycznej 
dyskusji na temat wspólnej polityki rolnej, polityki rybackiej, po-
lityki spójności i polityki innowacyjnej UE.

Wśród pierwszoplanowych tematów dla polskiej prezydencji 
chciałem zaproponować jeszcze jeden temat, mianowicie re-
formę dotychczasowej polityki spójności i polityki innowacyjnej 
Unii22. Warto pamiętać, że właśnie w okresie polskiej prezyden-
cji będą podejmowane decyzje na temat przyszłości tych polityk 
po roku 2013, co wynika z dyskusji na temat nowej perspekty-
wy fi nansowej. Obie mają bezpośrednie znaczenie dla realizacji 
celów krajowej polityki rozwoju. Chodzi o pogłębienie realizo-
wania celów lizbońskich związanych z rozwojem innowacyjnej 
gospodarki w regionach peryferyjnych UE. Dotychczasowa 
praktyka obu instrumentów politycznych pokazuje, że w za-
sadzie nie pomagają one w rozwoju innowacyjnej gospodarki 
w słabiej rozwijających się regionach nowych krajów członkow-

22 Szerzej na ten temat, a także na temat reformy niektórych polityk 
Unii Europejskiej: por. T.G. Grosse (2007): Innowacyjna gospodarka 

na peryferiach? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
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skich. Dostępne badania23 wskazują na coraz silniejsze różnice 
między północno-zachodnią i południowo-wschodnią częścią 
Europy pod względem rozwoju innowacyjnej gospodarki. Grozi 
to utrwaleniem podziału w Unii na obszary rozwijające się we-
dług paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy i obszary pery-
feryjne, opierające się na tradycyjnych branżach gospodarczych, 
niskich technologiach i taniej sile roboczej. Likwidowanie tego 
typu podziału leży więc w interesie całej Unii, dla której poważ-
nym obciążeniem politycznym i społecznym mogą okazać się 
słabiej rozwijające się obszary nowych krajów członkowskich.

Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem krajowej polityki 
rozwoju w okresie sprawowania prezydencji powinno być skie-
rowanie polityki spójności na cele osiągania większej spójności 
w skali europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnej gospo-
darki24. Polska powinna dążyć do wzmocnienia tych propozycji 
Komisji Europejskiej i ekspertów unijnych, które kładą nacisk 
na budowanie nowego potencjału dla rozwoju innowacyjnej go-
spodarki w regionach słabiej rozwijających się, umożliwiającego 
w perspektywie strategicznej rozwój badań i nowych technolo-
gii, a także stopniowe włączanie się do europejskich programów 
ramowych25. Do takich propozycji należy zaliczyć m.in. silniejsze 
wsparcie w tych regionach dla rozwoju infrastruktury badaw-
czo-naukowej, a także jej powiązanie z infrastrukturą o znacze-
niu europejskim lub uczestniczącą w badaniach fi nansowanych 
z budżetu Unii (np. z europejskimi centrami doskonałości)26. 
Podobną rekomendacją jest rozwój powiązań kooperacyjnych, 
które będą łączyły platformy technologiczne powstające na 
poziomie regionalnym z najbardziej konkurencyjnymi i nowo-
czesnymi platformami europejskimi27. Warto również poprzeć 
propozycję wzmacniania regionalnych klasterów innowacji, 

23 Por. P.C. Padoan, F. Mariani (2006): Growth and Finance, European 

Integration and the Lisbon Strategy, Journal of Common Market Stud-
ies, vol. 44, nr 1, 77-112; S. Borrás (2003): The Innovation Policy of 

the European Union. From Government to Governance, Cheltenham, 
Northampton: Edward Elgar, s. 61; H. Prange, R. Kaiser (2005): The 

Open Method of Coordination in the European Research Area: A new 

Concept of Deepening Integration? Comparative European Politics, 
vol. 3, nr 3, 289-306; H. Prange, R. Kaiser (2005): Missing the Lisbon 

Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordination, Journal of 
Public Policy, vol. 25, nr 2, 241-263; R. Cappellin (2004): Interna-

tional knowledge and innovation networks for European integration, 

cohesion, and enlargement, International Social Science Journal, 
nr 180, 207-225; D. Archibugi, A. Coco (2005): Is Europe Becom-

ing the Most Dynamic Knowledge Economy in the World? Journal of 
Common Market Studies, vol. 43, nr 3, 443-459.

24 Zob. również na ten temat: T.G. Grosse (2008): Czy polityka spójno-

ści Unii Europejskiej może być bardziej innowacyjna? Samorząd Tery-
torialny, nr 6, s. 52-68.

25 Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym 

i innowacjom. Wkład w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze i licz-

niejsze miejsca pracy. Komunikat Komisji. Komisja Wspólnot Eu-
ropejskich, KOM(2007) 474 wersja ostateczna, SEC(2007) 1045, 
Bruksela 16.08.2007, s. 3-6.

26 Guidelines on Coordinating the Research Framework Programme and 

the Structural Funds to support research and development, Scientifi c 
and Technical Research Committee, CREST 1203/07, Brussels 
1 June 2007, s. 20-21.

27 Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the 

Competitiveness and Innovation Framework Programme and the Struc-

tural Funds, European Parliament, PE 385.645, Luxembourg May 
2007, s. 42-43.

w przypadku regionów słabszych na przykład w formule pilo-
tażowej28.

Podejście innowacyjne do polityki spójności może ją wzmocnić 
zarówno ideowo, jak również politycznie. Może uczynić z niej 
instrument budowania zjednoczonej Europy nie tylko w oparciu 
o rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, ale rów-
nież w trosce o poszanowanie przyrody i rozwoju społecznego. 
Może również przyczynić się do bardziej skutecznego rozwią-
zywania problemów społecznych, co jest korzystne zarówno 
dla społecznego odbioru integracji europejskiej, jak i dla państw 
mających największy wpływ na decyzje Unii. Ponadto, wspiera-
nie większej innowacyjności w polityce spójności korespondu-
je także z kwestią bezpieczeństwa energetycznego w Europie 
i zwiększenia współpracy w ramach polityki energetycznej mię-
dzy państwami członkowskimi. Przykładem tego jest poszukiwa-
nie innowacyjnych rozwiązań w zakresie energetyki. Takie dzia-
łania mogą wychodzić naprzeciwko wzrastającym potrzebom 
energetycznym gospodarki unijnej, mogą również uwzględniać 
wymogi ochrony środowiska oraz podwyższać bezpieczeństwo 
energetyczne krajów europejskich, m.in. poprzez zmniejszanie 
zależności od zewnętrznych dostaw tradycyjnych surowców.

Współpraca w zakresie ww. polityk unijnych leży w interesie 
wszystkich nowych krajów członkowskich i może być platformą 
dla zacieśnienia współpracy między nimi. Także bliższa współ-
praca z krajami skandynawskimi w odniesieniu do rozwoju in-
nowacyjnej gospodarki może być korzystna dla polskiej prezy-
dencji.

Bez względu na to, jaki będzie ostateczny program polskiej pre-
zydencji, należy skoncentrować wysiłki dyplomatyczne najlepiej 
na dwóch (najwyżej trzech) głównych inicjatywach. Z uwagi na 
kwestie promocyjne jeden z tematów powinien mieć charakter 
wybijający się, łatwo kojarzony z polską prezydencją. Powinien 
również stanowić dobrą podstawę do zaprezentowania naj-

28 Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy 

in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming 

period 2007-2013, Country report: Poland, Technopolis, ISMERI Eu-
ropa, Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, July 
2006, s. 41-43. 
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ważniejszego przesłania ideowego polskiej prezydencji, a więc 
głównych wartości, którym ona będzie służyła. Powinien być 
ilustracją hasła (wezwania) polskiego przewodnictwa w UE. 
Zgodnie z doświadczeniami fi ńskiej prezydencji (1999) strategia 
działań dyplomatycznych powinna być wcześniej dobrze przy-
gotowana i rozpoczynać się z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Wymaga to jednak nakreślenia narodowej strategii polskiego 
członkostwa w Unii Europejskiej, a więc wskazania najważniej-
szych celów oraz instrumentów realizowania polityki na forum 
europejskim.

Przy określaniu priorytetów polskiej prezydencji należy mieć na 
uwadze to, że w roku 2011 mogą być fi nalizowane inne sprawy, 
które również dotykają polskich interesów (np. sektorowych, 
budżetowych lub społecznych), choć nie będą zaliczane do 
najważniejszych, strategicznych tematów polskiej prezydencji. 
Ponieważ jednak największy wpływ prezydencji dotyczy właśnie 
spraw fi nalizowanych w procesie legislacyjnym w Unii, warto 
wykorzystać swój wpływ na bieg spraw europejskich, aby osią-
gnąć rozwiązanie najbliższe polskim interesom.

Kolejna ważna sprawa dotycząca priorytetów polskiej prezy-
dencji jest związana z harmonogramem pracy Unii Europejskiej. 
W trakcie prezydencji można zainicjować określony temat po-
lityczny, choć, jak wspomniałem, znacznie bardziej efektywne 
z punktu widzenia interesów narodowych jest zamykanie okre-
ślonych prac programowych lub legislacyjnych. Oznacza to, że 
najbardziej znaczące są takie prezydencje, które fi nalizują prace 
dotyczące traktatów europejskich lub dotyczące budżetu eu-
ropejskiego. Ponadto, jeśli określone państwo chce skutecznie 
wylansować ważny dla siebie temat prezydencji – wprowadza go 
do europejskiej agendy z dwu-, trzyletnim wyprzedzeniem, tak, 
aby w trakcie najbardziej zaawansowanych prac legislacyjnych 
lub budżetowych – z pozycji prezydencji – wpływać na kształt 
osiąganego kompromisu. Właśnie dlatego zgłoszenie w roku 
2008 inicjatywy Wschodniego Partnerstwa wydaje się opty-
malne z punktu widzenia polskiej prezydencji. Podobnego typu 
pomysłów i inicjatyw należałoby oczekiwać w przypadku innych 
priorytetów polskiej prezydencji w najbliższym czasie.

4. Podsumowanie

Krajowa polityka rozwoju powinna być ściśle powiązana z pol-
ską polityką europejską i odpowiednimi politykami rozwojo-
wymi Unii Europejskiej. Musi wykorzystywać instrumenty UE 
w celu rozwiązywania polskich problemów rozwojowych, jak 
również wpływać na dyskusję o kształcie polityk unijnych, aby 

jak najlepiej odpowiadały polskim interesom rozwojowym. Do-
brym przykładem praktycznego zastosowania takiego sposobu 
działania może być polska prezydencja w UE oraz wykorzystanie 
planu działań antykryzysowych Unii do realizacji strategicznych 
celów krajowej polityki rozwoju.

W przypadku prezydencji niezbędne jest podjęcie odpowied-
niej debaty programowej, w tym konsultacji między różnymi 
ośrodkami politycznymi. Wśród priorytetów prezydencji może 
znaleźć się reforma unijnej polityki spójności oraz polityki in-
nowacyjnej. Podstawowym celem krajowej polityki rozwoju 
w okresie sprawowania prezydencji powinno być skierowanie 
polityki spójności na rzecz osiągania większej spójności w ska-
li europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki. 
Polska powinna dążyć do wzmocnienia tych propozycji Komisji 
Europejskiej i ekspertów unijnych, które kładą nacisk na budo-
wanie nowego potencjału dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 
w regionach słabiej rozwijających się, umożliwiającego w per-
spektywie strategicznej rozwój badań i nowych technologii, 
a także stopniowe włączanie się do europejskich programów ra-
mowych. Ponadto, duże znaczenie w trakcie polskiej prezyden-
cji może mieć wzmocnienie europejskiej polityki energetycznej, 
zwłaszcza w kierunku zapewniającym bezpieczeństwo i solidar-
ność energetyczną (a nie jedynie realizującej cele ekologiczne).

Pozytywne znaczenie dla pobudzenia koniunktury gospodar-
czej w Polsce mogą mieć również instrumenty wymienione 
w Europejskim Planie Odbudowy Gospodarczej. Krajowa polityka 
rozwoju powinna elastycznie reagować na sytuacje kryzysowe, 
w tym wykorzystywać pomoc unijną. Jednocześnie działania 
doraźne podejmowane w związku z kryzysem powinny mieć 
odniesienie do długofalowych celów krajowej polityki rozwoju. 
Oznacza to, że należy nie tylko poprawić zdolności szybkiego 
absorbowania funduszy europejskich, ale skierować je na takie 
cele, które są zgodne z polskimi priorytetami polityki rozwoju. 
W tym kontekście należy wskazać na następujące działania unij-
nego programu antykryzysowego: (1) zwiększenie inwestycji 
(i zakresu fi nansowania) dla przedsiębiorstw, (2) rozwój dzia-
łań badawczo-rozwojowych, w tym zwiększenie implementacji 
nowych technologii do przedsiębiorstw oraz wykorzystywanie 
polityki innowacyjnej do rozwiązywania kluczowych proble-
mów rozwojowych, (3) stymulowanie innowacji w energetyce, 
(4) wspieranie rozwoju mieszkalnictwa, zwłaszcza inwestycji 
służących oszczędnościom energetycznym. Wszystkie mają 
duże znaczenie nie tylko dla pobudzania koniunktury gospodar-
czej (a więc wychodzenia z kryzysu), ale również dla realizacji 
strategicznych celów krajowej polityki rozwoju.
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